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KATA PENGANTAR 
PENERBIT 

PUJI syukur kepada Allah (Swt) dan ucapan salam dan salawat 
kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah (saw) serta pujian 

dan keberpihakan kepada orang-orang saleh yang telah berjuang 
menegakkan agama yang lurus. Akhimya terbit juga buku ini 
yang selama proses pengerjaannya cukup menyita waktu kami 

semua. Tapi kami tidak menghiraukan seberapa lelah kami 
menyelesaikan buku asalkan pesan-pesan yang berada di 
dalamnya dapat menyebar terutama kepada saudara-saudara 

kita di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei- sesama 
pengguna bahasa Melayu. 

Informasi yang terdapat di dalam buku ini bukanlah sebuah 
hal yang remeh-temeh atau main-main. Segala sesuatu yang 
terungkap di sini merupakan basil investigasi dua orang 

pemuda A~erika Serikat keturunan Arab-Archenahr dan 
Noriagaa-serta dibantu dan didukung oleh komunitas 
pembela kebenaran, baik itu dari kalangan muslim maupun 
non-Muslimnya. Termasuk juga kontribusi dari seorang 

sutradara muda-Abdullah Hashem-yang namanya sangat 
dikenal oleh kalangan muda di AS, terutama setelah dia 
berkali-kali muncul dalam acara MTv. 
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The Diary of Dajjal atau judul aslinya The Arrival adalah 
proyek mereka yang berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir 

dibatasi aksesnya oleh segelintir orang yang tersinggung atau 
tidak mau terungkap identitasnya. 

Informasi tentang Dajjal ini sebenarnya disajikan oleh kedua 

pemuda berjasa tersebut bukan hanya dapat dikonsumsikan 
untuk muslimin, namun lebih jauh dari itu, informasi ini 
sengaja ditujukan juga untuk orang-orang Kristen dan Yahudi 
itu sendiri. Oleh karena itu, penyebutan kata Dajjal sering kali 

dialiaskan dengan sebutan si Anti-Kristus. Itu semata-mata 
dilakukan agar orang-orang di luar Islam yang meyakini konsep 

Mesiah dan Anti-Mesiah, dapat mengambil beberapa pelajaran 
berharga. Sebutan sang Anti-Kristus pun terasa cukup 
mewakili untuk dapat dipahami oleh benak mereka. 

Dajjal atau si Mata Satu adalah seorang makhluk Allah yang 
diberi tangguh untuk dapat berusia panjang dan 
menskenariokan segala konspirasi yang terjadi di dunia ini 
semenjak dahulu kala. Ia adalah sesosok manusia dengan 

kemampuan dan kecerdasan tinggi namun memiliki 
penentangan yang besar terhadap Sang Penciptanya. Di dalam 
buku ini, hasil investigasi telah membuktikan bahwa kejahatan 

yang dirancang oleh Dajjal selama ini telah luput dari 
pengamatan kita, bahkan secara tidak langsung kita telah ambil 

bagian di dalamnya. Beruntunglah, upaya kita itu tidak seperti 
apa yang dilakukan oleh pera pengikutnya di berbagai belahan 
dunia. Hasil investigasi ini, sungguh akan mencengangkan. 

Selain itu, buku ini juga telah berupaya memberikan 

informasi berharga lainnya. Sebagaimana kita tahu, dunia 
sudah mengalami pergolakan besar. Baik dari di abac;f 

pertengahan, hingga zaman modern seperti sekarang ini, 
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berbagai peristiwa besar meliputi jejak-jejak sejarah mulai dari 
perang salib, revolusi Prancis di Eropa, hingga kejatuhan 
Ottoman pasca-perang dunia pertama, dan berdirinya Negara 
Israel di abad kedua puluh. 

Namun di an tara kita, masih saja ada orang yang tidak kasat 
mata tentang sepak terjang kelompok esoteris dan kaum 
Okultis yang terselubung di abad pertengahan. Mereka 
bergeliat di bawah tanah dengan membawa nama-nama seperti 
Rosy Cross (Rosencreutz), illuminati, Freemasonry, dan Knight 
Templar. Mereka berkomunikasi melalui simbol-simbol 
geometri, pesan-pesan tersirat dari karya sastra populer di masa 
itu dan juga melalui lukisan-lukisan ternama ataupun karya 
seni rupa lainnya. Pesan tersebut bisa berisikan tentang 
pemahaman esoteris atau gnostik ataupun bisa juga 
pemahaman terlarang yang telah diwanti-wanti dalam kitab 
suci agama-agama monoteis, yaitu ajaran hitam atau setan. 
Dahulu alkerni (ilmu kimia) dan sihir merupakan setali riga 
uang, kedua-duanya tak dapat dipisahkan. Begitu juga sains. 
Kesemuanya adalah satu kesatuan yang menuntun kita pada 
di sisi manakah pihak yang benar, dan di sisi mana pihak yang 
sesat dan batil. 

Apakah sepak terjang mereka kini sudah berakhir? Apakah 
pesan-pesan subliminal tersebut kini sudah tak tampak lagi? 
Dan siapakah yang melanjutkan lembaran hitam sejarah 
organisasi gelap nan rahasia itu? Dalam buku ini, kami telah 
mengupas sekelumit fakta-fakta berikut dengan video yang 
kami sertakan untuk menyingkap rahasia terbesar mereka di 
masa kini. Di antaranya memuat konspirasi besar, dan dian tara 
lainnya, juga memuat fakta yang dikenal oleh umum seperti 
peristiwa 11 September dan berbagai manuver-manuver kaum 
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elit politik dan negara-negara maju dalam rangka membentuk 
tatanan negara baru di masa yang akan datang. 

Dari pertanyaan di paragraf sebelumnya, kami berani 

menjawab iya, mereka masih bergeliat di ruang bawah tanah 
tersebut dan meneruskan ilmu-ilmu mereka yang telah berusia 
ratusan-bahkan ribuan tahun- itu untuk menyambut 
kedatangan sang 'Mesiah' yang mereka puja dari masa lalu. 

Sang juru selamat yang sudah menjadi pembahasan oleh 
agama-agama Abrahamic sejak dulu kala, mereka disebut Anti

Kristus dan Dajjal. 

Kaum-kaum beragama, juga menunggu sang juru selamat 
mereka masing-masing. Jika Islam dengan Imam Mahdi-nya, 

Kristen dengan Yesus Kristus-nya, dan Yahudi dengan 
Moschiah-nya. Kini pertanyaan dari sekelumit keresahan kita 
belum berakhir, siapakah sang 'Mesiah' tersebut? Apa yang 

diinginkannya? Ini adalah pertanyaan yang akan menjadi pokok 
bahasan dalam setiap poin-poin yang diutarakan dalam buku 
ini. Sang Mesiah ini akan merepresentasikan dualisme 

kekuatan dunia ini nantinya, yaitu an tara baik dan jahat, an tara 
yang terzalimi dan dizalimi, dan an tara yang haq dan yang bathil. 
kedatangannya tentu saja sudah dipersiapkan oleh masing

masing penerusnya. Dalam buku ini, kami mengutarakan 
dengan jelas persiapan kedatangan sang 'Ratu Adil' di antara 

dua sisi kaum yang akan saling berperang tersebut. Ini bukan 
cerita fiksi ala TheLordofTheRings karyaJRR Tolkien. Ini adalah 

perang nyata yang akan kita hadapi suatu saat nanti. Akhirul 
kalam, giliran kami yang bertanya kepada Anda: Kepada 

siapakah Anda akan berpihak? 
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BAGIAN SATU 

BAB 1 

INVESTIGASI MATA SATU 
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Investigasi Mata Satu 

BUKU ini akan menyelidiki kedatangan Dajjal, Imam Mahdi, 
dan kemunculan kembali Nabi Isa (as). Dalam sebuah hadis 
Nabi Muhammad (saw) dikatakan, 

"Aku memperingatkan kalian untuk melawannya 

(Da.ijal)" dan tidak ada Nabi yang tidak memperingat

kan umatnya untuk melawannya. Tapi aku akan 

mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan 

oleh para Nabi sebelumku. Kalian harus tabu bahwa ia 

bermata satu. Dan Allah tidak bermata satu" (Shahih 

Bukhari mengutip perkataan Muhammad Rasulullah 

Sallalw. alahi wa salam). 

Hampir semua kebudayaan sudah meramalkan kedatangan 
Dajjal. Umat Kristiani menyebutnya sebagai si "Anti
Kristus". Meskipun sebagian 

besar orang takut dengan hal 
itu, tapi tidak sedikit pula yang 
sudah mempersiapkan diri ~.=~~-; 

selama ribuan tahun untuk 

mengadakan acara penyam
butan. 
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The Diary of Dajjal 

Sambil menggelar karpet merah ... 

Atau lebih tepatnya, menggelar karpet petak catur 
(checkered), dan rahasia ini akan kami jelaskan pada bab beri

kutnya. Tapi sebenarnya apakah tanda-tanda kemunculan si 
makhluk bermata satu itu? 

4 

Simbol mata satu (all-Seeing Eye) sudah ada sejak 

ribuan tahun lalu seperti contohnya simbol Ra yang 

terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir 

Kuno. Sejak abad pertengahan, mata satu kini 

terserap dalam simbol-simbol Freemasonry 

(perkumpulan rahasia) yang digunakan dalam ritual 

mereka, dan bahkan dapat dijumpai sekarang ini 

seperti mata uang dolar AS. 

Jika kita memperhatikan dengan jeli gambar dolar 

itu, maka akan tampak mata satu yang berjudul nuvo 

ordo seclorum yang penger

tiannya akan dijelaskan 

pada bab selanjutnya. Ji

ka Anda jeli, simbol ini 

dapat ditemukan di seki

tar kita seperti gambar 

program televisi Nickeleo

deon. Dajjal merambah ke acara televisi 

anak-anak yang terkenal Nickelodeon. 

Gambar mata satu ini merupakan salah satu sim

bol Hieroglyph (aksara Mesir Kuno) yang berarti Dewa 

Ra atau Re yang berarti Dewa Matahari. Ra merupa

kan dewa tertinggi dalam kebudayaan Mesir Kuno 



Investigasi Mara Satu 

karena supremasi kekuasaannya meliputi alam 

semesta. Fi.raun masa lalu menghiba diri mereka 

terhadap Ra atau Ra-Horakty (tatkala Ra dan Horus 

bersatu atau merupakan satu jiwa). 

Ilustrasi Ra dapat di

temukan dalam kitab

kitab sihir dan pagan pada 

masa itu, bahkan seka

rang pun dapat terlihat 

jelas dalam penampakan

nya dalam uang dolar AC, 

simbol keagamaan, dan 

bahkan dalam perkum

pulan rahasia seperti 

Freemasonry. 

Tanda-tandanya tidak hanya terbatas dalam ilustrasi 
mata satu, namun juga berupa bangunan fisik yang dibangun 
untuk melayani agenda mata satu, yaitu Sebuah Tatanan 
Dunia Baru yang lebih dikenal dengan New World Order. Salah 
satunya adalah Menara Babel di Babilonia. 

Menara Babel yang 

dalam bahasa lbrani 

adalah Migdal Bavel, 

serta dalam bahasa Arab 

disebut Burj Babil meru

pakan bangunan raksasa 

yang dibangun di kota 

Babilonia. Menu rut 
Menara Babel 

Alkitab, bangunan itu 
--~---------------------------
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The Diary of Dajjal 

adalah manifestasi dari keangkuhan dan kepongahan 

manusia terhadap Tuhan. 

Menara Babel elidirikan di masa Kerajaan Babilon, tepatnya 

di bawah pemerintahan Raja Namrud. Bangunan itu elidirikan 
sebagai bagian dari agenda Namrud untuk mencapai satu 
tujuan, satu pikiran, dan satu dunia eli bawah pemerintahannya 
yaitu tepatnya sebagai New World Order. Menara Babel elielirikan 
tidaklah untuk mengagungkan nama Allah (Swt). Namun, 

dengan niat untuk mengagungkan kesombongan manusia 
seperti yang dikutip dalam alkitab, 

Juga kata mereka: "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota 

dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan 

marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh 

bumi." (Kejadian 11:4) 

Jika kita membaca kitab kejadian pasal 9, maka jelaslah 
bahwa Babel merupakan kota yang dikutuk oleh Tuhan eli mana 
dengan kemampuan-Nya, Tuhan memberikan azab dengan 

mencerai-beraikan mereka serta menghancurkan rencana jahat 
mereka, 

Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, 

karena di situlah dikacau-balaukan TUHAN bahasa seluruh bumi 

dan dari situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi. 

(Kejadian 11:9) 

Jika eli masa lalu Menara Babel adalah simbol supremasi 
kekuatan jahat, maka eli masa kini kita dapat melihatnya dalam 

rupa bangunan yang persis sama dengan Menara Babel ribuan 
tahun lalu. 
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Investigasi Maca Satu 

EU Parliament 

kepentingan dunia baru (New 

Gambar ini adalah 
foto gedung Parlemen 
Uni Eropa. Uni Eropa 
dibangun dengan azas 
atau kepentingan yang 
sama dengan menara 
Babel, yaitu melayani 

World Order) dengan 
mempersatukan dunia Eropa ke dalam satu tujuan dan simbol 
supremasi Eropa terhadap dunia. 

Bangunan Piramida juga termasuk sebagai bangunan yang 
digunakan untuk melayani kepentingan sang Anti-Kristus 
atau Dajjal. Seperti Piramida Giza di Mesir dan Chichen Itza 
yang merupakan produk peradaban bangsa Maya di Amerika 
Selatan. 

Glass Pyramid - louvre Mousseum 
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The Diary ofDajjal 

Hard Rock Cafe di Kuwait yang sudah secara terang-terangan menggunakan 

simbol Pyramida berbeda dengan Hard Rock Cafe lainnya di dunia 

Kini, bangunan itu ada di mana-mana untuk membuktikan 

bahwa Dajjal berada di sekitar kita. 

Dollar 
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BAB 2 

DASAR-DASAR 
KEDATANGAN DAJJAL 

(PEMBUKTIAN DARI KITAB SUCI AL-QUR'AN) 
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Dasar-dasar Kedarangan Dajjal 

DENGAN Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 

(Iblis) berkata: "Ya, Tuhanku! Oleh karena Engkau telah memu

tuskan bahwa aku sesat, maka aku akan membujuk mereka yang 

ada di muka bumi untuk melakukan perbuatan maksiat, dan 

menjadikan mereka sebagai sekutuku (surat AL Hijr: 39 ). 

Kecuali mereka yang beriman kepada-Mu dan mendapatkan 

taufik untuk menaati segala petunjuk dan perintah Allah (Surat 

Al Hijr: 40) . 

... o!CIII'v .seja~ ~tu perall\-g telah ~ell\,jacH. 

bag~CIII\- ~eh~o!upC!II\- ~CIII'vU.S~CI ... 

Berapa banyak orang yang disucikan oleh keagungan 
Tuhan, dan berapa banyak orang yang mengabdikan hidupnya 
untuk menjalankan rencana mengerikan yang dibuat oleh 
setan? Perhatikan baik-baik petikan surah Al-Baqarah ayat 
102, 
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The Diary of Dajjal 

Mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh setan pada masa 

kerajaan Sulaiman dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 

mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak melakukannya. Hanya 

setan-setan itulah yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan 

sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 

orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang 

keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun 

sebelum mengatakan: sesungguhnya kami hanya cobaan 

bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. 

Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut cara 

untuk menaburkan perselisihan antara suami dan istri. Dan 

mereka itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada 

seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari 

sesuatu yang menguntungkan mereka, bukan yang membawa 

manfaat bagi umat manusia. Dan sesungguhnya mereka menge

tahui bahwa barangsiapa yang menukar kitab Allah dengan ilmu 

sihir, maka tidak ada kebahagiaan baginya di akhirat, dan 

terkutuklah mereka yang sengaja menggadaikan jiwa mereka 

kepada ilmu sihir, kalau mereka mengetahui. 

Jadi apa makna di balik ayat tersebut? 

Dua puluh tahun setelah Yerusalem diambil alih, The Dome 

of the Rock (Kubah Shakhrah) direbut oleh sekelompok 
prajurit biarawan, yaitu Ksatria Kuil Sulaiman (The Knight of 

the Temple of Solomon), atau Ksatria Templar. Di Yerusalem, 
mereka mulai semakin jauh menyimpang dari ajaran Kristen. 

Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabala, yaitu bentuk kuno 
ilmu sihir kaum Yahudi, beserta beberapa tulisan dan ritual 

hitam. Kaum Yahudi mempelajarinya selama masa 

perbudakan Firaun, lalu dikembangkan di Babilonia pada 
masa Nebukadnezar. 
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Dasar-dasar Kedatangan Dajjal 

Pada tahun 1307, Raja Philippe 
dari Prancis menangkap mereka 
dengan tuduhan penyang-kalan 
terhadap Kristus, melaku-kan 
hubungan sesama jenis, dan 
pemujaan terhadap ilmu sihir. 

Raja Philippe 

Tetapi, semua itu tak ber
akhir begitu saja. Apa yang dimu
lai di Babilonia dan Mesir Kuno, 
masih berlangsung hingga kini. 

Kubah Shakhrah dalam bahasa Arab Qubbat 

As-Sakhrah, dan dalam bahasa lbrani Kipat Hasela 

adalah tempat suci Islam dan marka tanah utama 

yang terletak di 

tengah-tengah tem

bok kompleks tanah 

suci. Kompleks ini her

ada dalam tembok Kota 

Lama Yerusalem 

(Yerusalem Timur) . · 

Kubah Shakhra h ini L 

selesai didirikan pada 

tahun 691, dan menjadikannya sebagai bangunan Is

lam tertua yang masih ada di dunia. 

Raja Philippe IV adalah raja Prancis sejak tahun 

1285 hingga 1314. Ia dijuluki The Fair yang meng

indikasikan bahwa kulitnya sangat putih. Raja Philip 

IV dikenal dalam sejarah sebagai raja yang melaku

kan tindakan kejam terhadap para Pengikut Templar 
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The Diary of Dajjal 

di Prancis sehingga banyak di antaranya melarikan 

diri keluar dari Eropa daratan. Sebagian dari mereka 

menetap di Britania Raya tepatnya di Skotlandia dan 

mendirikan perkumpulan rahasia terkemuka 

bernama Freemasonry. 

Raja Philipp menginstruksikan para agennya 

untuk menangkap Templar dan mengeksekusinya 

pada hari Jumat tepatnya tanggal 13 Oktober 1307, 

sehingga dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Black 

Friday atau Jumat kelabu. Itulah mengapa sebagian 

orang khususnya dari orang barat menganggap angka 

13 adalah angka sial dan menghubungkan Jumat 

tanggal 13 dengan peristiwa menakutkan seperti film 

Friday the 13th. 

Tatanan Dunia Baru 
Bahkan mereka sudah melakukannya selama berabad-abad. 

Dari balik bayang-bayang, mereka memprakarsai perang
perang besar, revolusi, dan resesi ekonomi. Mereka mengontrol 
semua hal yang kalian baca, dengar, dan lihat. Mereka berusaha 

untuk mendoktrin seluruh populasi manusia dengan cara 
berpikir mereka, dan menyusupkan orang-orang mereka di 
posisi tertinggi. Dan dari balik bayang-bayang, mereka 
menciptakan aturan politik baru, tatanan ekonomi baru, dan 

yang lebih mengerikan, agama baru. 

Bukti dari dasar yang mereka bangun untuk menciptakan 
pengendalian menyeluruh dan mempersiapkan kedatangan 

Dajjal, kini telah ada di sekitar kita. 

Tunggu saja pembuktian ini ... 
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BAB 3 

PENGENDALIAN PIKIRAN 
(MIND CONTROL) 
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Pengendalian Pikiran 

KAMI ingin mengajukan pertanyaan yang sangat penting 
kepada Anda, apakah cara yang paling efektif dan efisien untuk 
mengendalikan dunia? Hanya dua kata, yaitu mind control 
(pengendalian pikiran)! 

Pada tahun 90-an di Amerika Serikat, ada seorang komedian 
atheis yang terkenal. Dia bernama George Carlin. Acara-acara 
muncul di berbagai stasiun televisi di sana, dan mendapat 

tanggapan yang cukup baik dari publik. 

George Carlin (12 Mei 1937-22 Juni 2008) adalah 

seorang komedian tersohor asal Amerika Serikat. Ia 

juga berkarir dalam dunia film di antaranya adalah 

film bertemakan komedi Happily N' Ever After dan 

Tarzan II: The Aristocrat. 

Carlin dikenal dengan humor-humor politis dan 

getirnya, serta observasinya terhadap tata bahasa, 

psikologi dan agama bersama dengan banyak topik-
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topik tabu lainnya. Carlin dan materi komedi "Tujuh 

Kata-kata Jorok"-nya menjadi sorotan dalam kasus 

FCC (Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat) 

melawan Pacifica Foundation, perusahaan pengelola 

Radio FM di New York yang menyiarkan komedi 

Carlin tersebut. Dalam kasus ini, keputusan 5 setuju 

melawan 4 tidak setuju memutuskan bahwa 

pemerintah berhak untuk mengawasi tingkah dan 

polah Carlin dan materi komedinya di gelombang 

telekomunikasi publik. 

Materi komedi George Carlin belakangan ini 

umumnya berfokus pada sin

dirannya terhadap pola hidup 

modern Amerika. Ia kerap kali 

mengambil topik masalah

masalah politik di Amerika 

Serikat yang sedang populer 

dan menyindir secara tajam 

efek-efek negatif dari kebu

dayaan Amerika. 

Carlin banyak dianggap or

ang sebagai penerus pelawak 

Lenny Bruce dan digambarkan 

oleh stasiun televisi Comedy 

George carlin 

Central sebagai pelawak tunggal terbesar sepanjang 

sejarah kedua setelah Richard Pryor dan sebelum 

Lenny Bruce. Ia juga merupakan orang pertama yang 

menjadi bintang tamu acara komedi televisi 

mingguan Amerika Saturday Night Live. 
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Carlin pemah berkata, 

Kalian mungkin menyadari bahwa aku tidak setuju 

dengan perang dan apa yang harus kita rasakan 

terhadap perang. Kita dipaksa dan diharuskan setuju 

dengan perang oleh pemerintah AS. Kalian tabu, aku 

punya pikiran lain. Aku memiliki hal gila yang selalu 

kulakukan. Yaitu berpikir. Dan aku bukanlah seorang 

warga negara Am erika yang baik, karena aku le bih suka 

mengikuti pikiranku sendiri. Aku tidak begitu saja 

menuruti apa yang diperintahkan kepadaku. Tapi 

sayangnya, sebagian besar warga AS melakukannya. 

Itu tidak berlaku untukku. Aku memiliki aturan sendiri, 

yang selalu kuterapkan. Aturan pertamaku: aku tidak 

percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. 

Tidak sama sekali. 

~""PISOHHHRH'rP a twtJH*EMW*''±W t1 a 'MHHHMHHE'i&J 
sttt~~ s~tu ~~L ~eli\.tjecH.~ir<.~li\. tj~li\.g ~c(a c(~t~~ 

sejt1Y~~ lr<.~tCI e~c(e~LC!~, bett:~pC! b~li\.tj~lr<. sej~Y~~ ~tu 

tet~l-1 beyut~ 11\.g. 
!PIM******&HH 6388(1! · ,_ \_, - •*HFBHEH*MI•i''*'**%88' 

Pernyataan berikut ini dibuat pada tahun 1991, dan jelas 

sekali bahwa Mr. Carlin sedang membicarakan apa yang tengah 

terjadi sekarang ini, 

Aku tidak pernah peduli dengan media atau pers 

di negara ini. Dalam kasus perang Persia (Iran), peran 

mereka tidak lebih hanya sebagai pegawai sukarela 

departemen pertahanan. Dan sering kali fungsi 

mereka juga hanya sebagai humas pemerintah AS. 

Jadi, jangan pemah dengarkan mereka. Aku bahkan 

tidak percaya dengan negaraku sendiri. Aku bu kan 
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seorang nasionalis, karena aku tidak bangga dengan 

negaraku (AS). 

Sekarang, sebagai pertimbangan, aku ingin 

berbicara tentang hal yang menyatukan kita. Hal 

yang lebih menitikberatkan kepada persamaan, 

bukan perbedaan kita. Yang selama ini dibicarakan 

oleh media dan para politisi hanyalah hal yang 

memisahkan kita, yang membuat kita berbeda satu 

sama lain. Dengan cara seperti itulah kelas sosial 

berlaku di semua lingkup masyarakat. Mereka 

berusaha mengotak-kotakan masyarakat. Mereka 

berusaha membuat kelas rendah dan menengah 

saling bertarung, sehingga para orang kaya dapat 

terus mengeruk keuntungan. Mudah sekali bukan? 

Hal yang sama berlaku pula dalam pekerjaan. 

Kalian tahu. Semua hal berbeda. Mereka akan mem

bahas mengenai ras, agama, etnik, latar belakang 

negara, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, status 

sosial, jenis kelamin, dan semua hal yang bisa mem

buat sesama manusia saling berperang. Mereka 

mengambil keuntungan dari situasi tersebut. 

Kalian tahu bagaimana aku menjabarkan tatanan 

ekonomi dan kelas sosial di negara ini? 

1. Kelas atas mengeruk semua uang, tanpa mem

bayar pajak. 

2. Kelas menengah membayar semua pajak dan 

melakukan semua pekerjaan. 

3. Sedangkan orang miskin diposisikan sebagai 

ancaman untuk kelas menengah. 
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Mereka selalu berusaha mengelabui kita. Para 

politisi berlindung di balik tiga hal: bendera, Injil, 

dan anak -anak. Tidak ada satu orang anak pun yang 

akan terabaikan. Benarkah bahwa tidak ada satu 

orang anak pun yang akan terabaikan? 

Belum lama ini mereka mengatakan akan 

membiarkan anak-anak berusaha sendiri. Berusaha 

sendiri? Diabaikan? Sepertinya ada yang kontradiksi 

di sini. 

Tapi ada alasannya. Selalu ada alasan. Alasan 

untuk semua ini. Ada alasan mengapa pendidikan 

menyedihkan. Dengan alasan yang sama pula situasi 

itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Situasi tidak 

akan menjadi lebih baik. Jangan berharap. Terimalah 

apa yang telah kalian dapatkan. Karena pemilik 

negara ini tidak menginginkan perubahan. Aku 

membicarakan tentang pemilik yang sebenarnya. 

(Yaitu) Pengusaha besar dan kaya yang mengontrol 

segala hal dan membuat semua keputusan penting. 

Lupakan para politisi. Mereka tidak bisa apa-apa. 

Para politisi hanya bisa mencekoki kalian dengan 

mimpi bahwa kalian memiliki kebebasan untuk 

memilih. Tapi kalian tidak memilikinya. Kalian tidak 

memiliki pilihan. Yang kalian miliki adalah pemilik. 

Mereka memiliki kalian. Mereka memiliki segalanya. 

Mereka menguasai semua bidang penting. Memiliki 

dan mengendalikan perusahaan-perusahaan besar. 

Sudah lama mereka membeli dan membayar anggota 

senat serta kongres. Hakim juga ada di bawah ken

dati mereka. Mereka memiliki semua perusahaan 

21 



22 

media besar, sehingga mereka bisa mengontrol 

semua berita dan informasi yang kalian dengar. 

Setiap tahun mereka menghabiskan dana miliaran 

dolar untuk melobi orang-orang penting demi 

mencapai tujuan mereka. 

Kita tahu apa yang mereka inginkan. Mereka 

selalu menginginkan lebih untuk diri mereka sendiri 

dan kurang untuk orang lain. Tapi ada hal yang tidak 

mereka inginkan. Mereka tidak ingin populasi 

masyarakat memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. 

Mereka tidak suka dengan orang-orang berpendidikan, 

berpengetahuan luas, dan mampu berpikir kritis. 

Mereka sama sekali tidak tertarik. Mereka tidak butuh 

orang-orang seperti itu, karena bertentangan dengan 

kepentingan mereka. Itu benar. Kalian tahu? 

Mereka tidak ingin orang-orang cerdas berkumpul 

dan membahas seberapa parah mereka terseret oleh 

sistem yang sudah dijalankan sejak 30 puluh tahun 

sebelumnya. Mereka tidak ingin hal itu terjadi. Kalian 

tahu apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan 

pekerja yang patuh. (Y aitu) Orang-orang yang hanya 

memiliki kemampuan untuk menjalankan mesin, 

melakukan tugas keseharian, dan cukup bodoh 

untuk bisa menyadari bahwa selama ini mereka telah 

diperbudak karena rela bekerja dengan bayaran rendah, 

jam kerja yang panjang, tunjangan yang sedikit, lembur 

yang tidak pemah berakhir, dan uang pensiun yang 

lenyap pada saat kalian akan mengambilnya. 

Dan kini mereka juga mengincar uang jaminan 

sosial kalian. Mereka menginginkan uang pensiun 
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kalian. Mereka ingin mengambilnya kembali agar bisa 

mereka berikan kepada rekan "penjahat" mereka di 

Wall Street. Dan kalian tahu? Mereka akan menda

patkannya dari kita, cepat atau lambat, karena mere

kalah pemilik negara ini. 

Semua ini adalah sebuah "gangster" besar, dan 

kita tidak ada dalam lingkaran perkumpulan itu. 

Dalam kesempatan lainnya, komedian itu juga 

berkata, 

Bentuk pengendalian yang paling hebat adalah 

ketika kalian merasa bebas, padahal kalian sedang 

dimanipulasi dan didikte. Sedangkan salah satu bentuk 

kediktatoran adalah ketika kalian berada di sel penjara 

dan kalian bisa melihat jerujinya, tapi kalian tidak bisa 

menyentuhnya. Bentuk lainnya adalah ketika kalian 

berada di dalam sel penjara, tapi kalian tidak bisa 

melihat jerujinya dan kalian berpikir bahwa kalian 

merdeka. 

Apa yang dialami oleh umat manusia sekarang ini 

adalah hipnotis secara massal. Kita telah dihipnotis oleh 

mereka, yaitu pembaca berita, politisi, guru, dan 

dosen. Kita terjebak dalam sebuah negara dan 

sebuah dunia yang diatur oleh orang-orang gila. Ada 

jurang yang sangat lebar antara apa yang mereka 

katakan akan terjadi dengan apa yang sebenarnya 

terjadi. 

Hipnotis terbesar yang terjadi di muka bumi ini 

dilakukan oleh sebuah kotak ajaib yang ada di hampir 

semua pojok ruangan rumah kalian. Secara terus 
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menerus kotak tersebut mendoktrin kita bahwa apa 

yang mereka suguhkan adalah nyata. 

Sementara itu David Icke mengatakan, 

Ditilik dari sisi sejarah, pengendalian dan 

manipulasi opini politik adalah senjata utama 

kelompok freemason untuk mengendalikan negara

negara di dunia. Begitu mereka berhasil 

mengendalikan para pemimpin dan politisi, maka 

hukum negara dan struktur politik dapat berubah 

sesuai dengan agenda mereka. Meskipun begitu, ke

lompok freemason sadar bahwa mengekang tubuh bu

kan berarti bisa mengekang pikiran. Agar bisa men

jalankan rencana mereka untuk membentuk sebuah 

pemerintahan global, terlebih dulu mereka harus 

menaklukkan massa dan melenyapkan pihak oposisi 

yang menghalangi. 

Ancaman terbesar yang bisa menggagalkan 

rencana mereka adalah bukanlah tentara atau 

hukum. Tetapi, sesuatu yang jauh lebih berbahaya 

dari itu, yaitu ancaman yang berasal dari pikiran 

terbuka (open minded). Untuk melenyapkan ancaman 

tersebut, dan mencapai tujuan mereka, kelompok 

freemason telah merancang se buah rencana 

terhebat yang pernah dibuat dalam sejarah, yaitu 

pengendalian total terhadap semua aspek kehidupan 

umat manusia. Hidup kalian. Dan senjata yang 

mereka gunakan untuk melakukannya, kini ada di 

dalam rumah kalian sendiri. Menghibur kalian dan 

anak-anak kalian . Dan pada akhirnya mereka 

berhasil mendoktrin kalian tanpa disadari. 
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David Vaughan Icke (Leicester, 29 April 1952) atau 

lebih dikenal dengan David Icke adalah seorang penu

lis asal lnggris yang telah menisbatkan dirinya sejak 

tahun 1990 untuk meneliti "siapakah orang yang 

mengendalikan dunia." 

Ia awalnya adalah se 

orang atlet sepakbola pro

fesional yang bermain 

untuk kesebelasan Coven

try City dan Hereford City 

dimana ia bertindak se ba

gai kiper. Namun, ketika 

di umur 21, ia memutus

kan untuk gantung sepatu 

karena penyakit artritis 

yang dideritanya. 

Pada bulan Maret 1990, Icke mengklaim jika ia 

telah berhubungan dengan dunia 'lain'. Setelah itu, 

ia pergi ke Peru dan mulailah perj alan an un tuk 

pencarian jati dirinya berlangsung. Ia juga melu

kiskan kunjungannya ke Peru dalam sebuah otobio

grafi betjudul Truth Vibration. 

Selama ini, Icke telah menerbitkan sebanyak tidak 

kurang 20 buku konspirasi tentang basil riset dan 

analisanya yang dipadukan dengan tema spiritual 

dan agak apokaliptik. bahkan pakar politik Amerika 

Serikat, Michael Barkun, menilai Icke sebagai 

'penulis teori konspirasi paling berpengaruh, 

sumbangsih tulisannya cukup unik dan jelas di mana 

itu merupakan hal yang jarang ditemui oleh buku 

masa kini dengan tema yang sama. 
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Untuk lebih jelas, berikut ini adalah buku dari pakar 
linguistik asal MIT Noam Chomsky yang bisa menjadi 

pertimbangan bagi kalian untuk mencermati lika-liku media 
dalam mengontrol mass a dalam bukunya berjudul Media Control: 

The Spectacular Achievements of Propaganda terbitan 1997. 
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Avram Noam Chomsky 

lahir di Philadelphia, 

Pennsylvania, Amerika 

Serikat, pada 7 Desember 

1928. Dia adalah seorang 

profesor linguistik dari 

Institut Teknologi Massa

chusetts. Salah satu 

reputasi Chomsky dalam 

bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata 

bahasa generatif. 

Kepakarannya di bidang linguistik ini mengantar

kannya merambah ke studi politik. Chomsky telah 

menulis lebih dari 30 buku politik, dengan beragam 

tema. Dan sejak 1965 hingga kini, dia menjelma 

menjadi salah satu tokoh intelektual yang paling 

kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat. Buku-buku bertema politiknya kerap 

dianggap terlalu radikal untuk diresensi atau 

ditampilkan oleh media AS. 

Selama lima dasawarsa ini, Chomsky telah 

menjalin kontrak secara langsung dengan lebih dari 

60 penerbit di seluruh dunia, dan sudah menulis 

lebih dari 30 buku bertema politik. Dan baris-baris 

kalimat dalam tulisannya muncul di lebih dari 100 
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buku, mulai dari karya ilmiah tentang linguistik, poli

tik, hingga kumpulan kuliah, wawancara, dan esai. 

Barangkali tidak banyak sosok penulis best seller 

yang bersikap seperti seperti Noam Chomsky. Bagi 

dia, menulis buku adalah perpanjangan dari aktivitas 

politiknya. Bila sebagian besar penulis menghabiskan 

energinya untuk mencemaskan tentang promosi dan 

penjualan buku mereka, namun tidak demikian 

dengan Chomsky. Kritikus yang aktif mengomentari 

kebijakan politik luar negeri AS ini, selalu menolak 

melakukan tur standar untuk mempromosikan 

bukunya. Bahkan Chomsky tidak begitu peduli 

dengan urusan uang muka royalti, pasal-pasal dalam 

kontrak, dan hak-hak yang diberikan penerbit. 

Menurut Publishers Weekly, setelah peristiwa 11 

September, Chomsky telah menghasilkan dua buku 

laris yang terjual jutaan eksemplar. Dia juga 

dinobatkan sebagai penulis buku terlaris bertema 

politik yang belum tertandingi oleh penulis bertema 

sama yang ada di AS saat ini. 

Di luar bencana yang ditimbulkan oleh serangan 

11 September terhadap gedung WTC New York, 

peristiwa ini juga merpopulerkan buku-buku 

Chomsky. Ketika banyak orang merasa muak dengan 

sumber-sumber bacaan yang menjadi propaganda 

pemerintah AS, buku-buku politik Chomsky yang 

kontroversial seperti 9-11 (Seven Stories, 2001) dan 

Power and Terror: Post 9-11 (Seven Stories, 2003) 

menjadi laris. 
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Karena tidak terlalu peduli dengan kegiatan 

promosi buku-bukunya, Publishers Weekly menjuluki 

Chomsky sebagai The Accidental Best Seller, penulis 

terlaris yang sama sekali keluar dari pakem atau 

praktik-praktik para pengarang best seUer modem. 



NOAM CHOMSKY 
EDIA CONTROL 

TH[ SPECTACULAR ACHIEVEMENTS OF PROPAGANDA 

BAB 4 

MEDIA YANG DIKUASAI 
DAJJAL 
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PENGENDALIAN pikiran dalam bentuk yang tidak pernah 
diungkapkan sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam 
bab sebelurnnya, senjata yang mereka gunakan terdapat di dalam 

rumah kita sendiri. Mereka menghibur kita dan anak-anak kita, 
hingga akhimya mendoktrin pikiran kita tanpa disadari. 

Di zaman sekarang, orang-orang menghabiskan banyak 
sekali waktu bersinggungan dengan media modern. Televisi, 
bioskop, komputer, alat permainan, internet, bacaan fiksi, dan 

musik populer adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan 
manusia. Media tersebut menyuguhkan informasi yang 
terserap ke dalam pikiran kita, baik secara sadar, maupun tidak 

sa dar. 

Informasi yang diterima masyarakat terdiri dari nilai moral, 
kebajikan, dan perbedaan antara yang benar dan salah, yang 

digunakan untuk menyusun tatanan sosial dan ekonomi dalam 
kehidupan sehari-hari. Media memiliki peran yang besar untuk 
membentuk landasan, dengan cara mempengaruhi pandangan 
setiap individu terhadap dunia dan segala hal yang ada di 

dalamnya. 

Hanya melalui sekelompok orang yang menguasai 
informasi sepenuhnya dan ditempatkan di dalam media, maka 
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mereka memiliki kekuatan untuk mendoktrin seluruh populasi 
dunia dengan cara berpikir mereka. 

Fakta itulah yang berusaha untuk digali oleh kelompok free
mason. Mereka menggunakan industri hiburan untuk mempo

sisikan orang-orang agar sesuai dengan cara berpikir mereka. 
Baik itu secara terbuka ataupun terselubung. Metode yang me
reka pergunakan memang bervariasi, tetapi tetap demi tujuan 
yang satu. Yaitu, untuk mencekoki kita dengan keyakinan, 

ideologi, dan tujuan mereka yang sedemikian rupa, sehingga 
kita mulai berpikir bahwa itu adalah hasil pikiran sendiri. 

Bukti dari tindakan mereka itu dapat kita temukan dengan 
sangat mudah. Yang harus dilakukan hanyalah mencari tahu 

siapakah pemilik dan pengendali media di seluruh dunia? 

Kita akan mengetahui bahwa mereka adalah orang yang 
sama dengan kelompok minoritas yang berhasil menyelamat
kan diri dan menjalankan sekte rahasia. Mereka adalah kaum 
Zionis pengikut setan (Lucifer). Ban yak di an tara mereka 

Ashkenazi. Ashkenazi adalah nama komunitas Yahudi yang 
tinggal di Rheinland, Jerman. Namun banyak Ashkenazi yang 
bermigrasi ke luar Jerman, seperti Hongaria, Polandia, 

Lithuania, Rusia dan Eropa Timur. Mereka membawa serta 
bahasa dan kebiasaan mereka. Mereka memiliki dan menjalan
kan industri musik, film, hiburan, dan pomografi. Semua demi 

satu tujuan, yaitu mendoktrin kalian melalui pengendalian 
pikiran. 

Apakah kita pikir bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan 

semata jika sekelompok orang tadi memiliki seluruh jaringan 
media? Sarna sekali bukan! Terutama saat kita menyadari 

bahwa kelangsungan mereka bergantung pada pencucian otak 

dan doktrinasi nilai terhadap kita. Dapatkah seseorang yang 
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menyebutkan tentang Weltans

chauungskrieg, yang berarti pe
perangan cara pandang dunia. 

fllli'P'"9"-r-::~ 

Ide awalnya adalah untuk ...,. .... ~~ 
mendoktrin pandangan dunia 

Nazi ke dalam negara-negara 
yang telah mereka kuasai. 

Orang Am erika mengadopsi ide ;:.-:..::::::~! 

tersebut untuk kemudian 
men_ciptakan versi mereka 

sendiri, yang disebut pepe-liii;;l 
rangan psikologis. 

Hasilnya .. . , pengendalian Rrst Time Sex menjadi judul yang 

pikiran menjalar di Amerika. ditawarkan sebuah majalah remaja 

Mereka melancarkan strategi 

untuk memanipulasi pikiran kalian. 

34 



BAB 5 

DAJJAL DI SEKITAR KITA 

35 



Dajjal di Sekitar Kita 

MARl kita perhatikan apa yang tercantum dalam Wahyu 13 
(Revelation : 13), 

Dan aku berdiri di atas pasir pantai, dan melihat seekor binatang 

buas muncul dari dalam Laut; memiliki tujuh kepala, sepuluh 

tanduk, dan di atas setiap tanduk terdapat sebuah mahkota. Di 

atas kepalanya tertulis nama pengutuk (blasphemy). Binatang 

buas yang kulihat menyerupai seekor Leopard, kakinya seperti 

kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan kekuatan, 

kedudukan, serta kekuasaan besarnya berasal dari naga. 

Dan dialah penyebab semua haL Baik itu orang kecil atau besar, 

kaya atau miskin, bebas atau terikat, mereka semua 

mendapatkan sebuah tanda di tangan kanan atau di kening 

mereka, yang tidak dapat dibeli atau pun dijual. Tanda berupa 

nama binatang buas itu atau beberapa nama Lainnya. 

Pembuatan lambang negara Inggris menggunakan sebuah 
sistem petunjuk yang telah berusia lebih dari 500 tahun. 
Lambang tersebut dipakai juga untuk seragam tentara 
kerajaannya. Simbol yang terdapat di seragam tentara kerajaan 
Inggris mengungkapkan asal-usul mereka yang masih 
keturunan Yahudi. Menurut Injil, alat musik harpa 
menyimbolkan raja kaum Yahudi yaitu Raja David. Seekor 
singa yang mengaum dan unicorn (kuda bertanduk) tengah 
memegang sebuah perisai, menyimbolkan bangsa Israel. 
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Moto "Dieu et mon droit" memiliki arti Tuhan telah 
menganugerahkan hak kepada Kerajaan Monarki Inggris untuk 
mendapatkan kekuasaan abadi. Yang paling menarik adalah 

keseluruhan simbol itu merupakan kumpulan dari wahyu 
dalam Injil dan simbolisme dari Anti-Kristus itu sendiri. 

Musuhmu adalah iblis, ketika singa yang mengaum mencari 

mangsa untuk dilahapnya (Petrus 5:8). 

Mengapa kami berpendapat Dajjal 
...,..,. atau Anti-Kristus akan segera datang? 

:rP..-1111 Karena tanda-tanda pemujaan dan keda
tangannya ada di sekitar kita. Simbol coat 

of the arms dapat dijumpai di istana 
Buckingham, di Amerika, Kanada, 
Australia, di gedung pemerintahan Skot

landia, di London. Yang paling jelas, simbol 
ini juga ada pada produk-produk yang 

~--- kalian beli dan kebutuhan sehari-hari 
Buckingham, Inggris. seperti produsen rokok yang terkenal di 

dunia yang lambangnya menggunakan simbol singa dan kuda. 
Menurut kalian, siapakah yang menemukan ungkapan 

terse but? Apakah simbol gaib lain yang kalian sering temukan? 

Apakah kalian sering melihat simbol tengkorak dan tulang 
(Skull and Bone), yang melam
bangkan persaudaraan hitam. 

Simbol terse but juga terdapat di 
dalam perkumpulan rahasia 

keluarga Bush dan pembesar .----~~~::::s:::.-=:..~.._~..J-____, 
Am erika lainnya. Simbol yang L__~_:.:..:=-..:...;.;.;..:.:..::.....J.--~ 

mengungkapkan riga poin utama: 
1. Dominasi, 2. Kecurangan, Sebuah merek terkenal di dunia yang di 

3 D 
logonya memakai lam bang Coat of Arms. 

. an maut. 
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Dajjal di Sekitar Kita 

Sekarang yang menjadi 
pertanyaan adalah mengapa 

.simbol tersebut kini menjadi hal 

\'ailg sangat digandrungi dalam 
dunia fashion? 

Menurut kalian siapakah yang 
rnengendalikan industri kita? 
Jawabnya tidak lain adalah 

sebuah piramida kekuasaan yang 
terdiri Monarki dunia. Yaitu, 

dewan Kerajaan 13 (keluarga 
paling berkuasa dan kaya di Coat of arms di Kanada. 

dunia), komite 300 (sub-keluarga paling berkuasa dan kaya di 

Skull and Bone atau lebih 
dunia), dan kelompok 

Black 
cendikiawan ekslusif yang 

dikenal dengan 
menyerupai sebuah meja 

Brotherhood (persaudaraan 

Hitam) adalah salah satu 
bundar (round table). 

perkumpulan rahasia Uni- Strata berikutnya ditempati 

versitas Yale di Am erika kelompok pengendali keuangan 
Serikat. Para alumninya dunia yaitu IMP, Bank Dunia 

biasa disebut Bonesmen. (World Bank), bank-bank 
sentral, pajak, bunga bank, bank 

Sirnbol yang diusung para 
pengatur kredit internasional. 

anggota perkumpulan ini 

adalah gambar tengkorak 

dengan tulang yang saling 

bersilang, tidak lupa juga 

ada angka 322. Skull and 

Bone memiliki Hall yang 

Kemudian, pengendali sumber 
daya dunia, yaitu berbagai 
perusahaan terkenal. Lalu ada 

pengendali populasi dunia, 
berbagai institusi keagamaan, 
pemerintahan, dinas rahasia, 

disebut sebagai 'tomb' atau m
1
.11.ter, d.l 1 .. penga 1 an, po ISI, 

kuburan karena disain 
penjara, sekolah, media. Dan 
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arsitektumya menyerupai yang terakhir adalah budak 
kuburan. utang (Debt Slaves). 

Banyak alumninya yang Kini yang dapat dilakukan 
menduduki kursi penting hanyalah dari tempat manakah 
di struktur pemerintahan uang kita dibelanjakan? Lebih 
AS. Salah satunya adalah tepatnya, dari perusahaan 

di saat pemilihan umum manakah uang kita selama ini 
AS tahun 2004 di mana kita alirkan? Misalnya saja, 

John Kerry dan George kedai kopi Starbucks. Tahukah 

Bush Jr. adalah jebolan kalian bahwa Starbucks adalah 
Skull and Bone. penyokong terbesar negara 

Israel? Itu sebabnya Israel 

memberikan beberapa penghargaan kepada pernilik Starbucks 
yaitu Howard Schultz. Penghargaan paling penting adalah 
Friend of Zion Tribute Award untuk memperingati ulang tahun 

negara Israel ke-50. 
Perhatikanlah lebih teliti, 

dan kita akan mengetahui 
maksud dari logo dan nama itu? 

Starbucks adalah star (bintang, 
yang merupakan lam bang negara 
Israel) dan bucks (uang). 

Bukankah terlihat bahwa 
kita hidup, dipimpin, bekerja, 

dan didukung oleh perusahaan 
Zionis? Berhati-hatilah dalam 

memilih tempat menghabiskan 
uang kalian, atau perusahaan 

yang akan kalian biayai. 

40 

Howard Schultz pemilik Starbucks 



BAB 6 

RAHASIA ARSITEKTUR 
DAN SKEMA ENERGI 

41 



Rahasia Arsitektur dan Skema Energi 

KETERANGAN berikut ini terinspirasi dari Freedom2ou. 

Untuk dapat memahami mengapa sebuah bangunan 
dibentuk sedemikian rupa, terlebih dulu kita harus mengerti 
konsep energi. Beberapa monumen unik didesain secara khusus 
dengan alas an penyaluran energi (Channelling Energy). Tetapi, 

semua bangunan itu tak akan berguna tanpa partisipasi kita di 
dalamnya dengan cara melakukan ritus tertentu. Itu dapat 
dilakukan di sekitar atau di dalam 
bangunan terse but, dan itu akan r· :~ 
menentukan tipe energi yang~"~~ 

manakah yang akan disalurkan. 

Sebagaimana semua hal di muka 
bumi, bangunan tersebut bisa 
digunakan untuk tujuan positif 

atau negatif. 

Bentuk bangunan apakah yang 
paling tepat atau sempurna untuk 

menyalurkan energi? 
1. Bangunan berbentuk piramida 

(seperti piramida Giza) 
2. Oktagon (seperti Kubah Obelisk Central Park 
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Shakrah, dan berbagai 

tempat peribadatan lainnya) 
3. Dan kubah (seperti masjid 

dan Istana Kremlin di Rusia) 

Semua itu merupakan desain 
arsitektur yang paling kuat dan 
efisien dalam menyal urkan 

energi. Dengan pemahaman yang 
baik, "Kelompok tertentu" 

mengerti benar mengenai konsep 

tersebut. Hal itu terlihat jelas 
dari cara mereka membangun 
bangunan atau monumen. Jika 

masjid, gereja, dan sinagog Obelisk Mesir 

dibangun untuk membangkitkan energi positif, maka 
sebaliknya. bangunan yang dibangun oleh "Kelompok Elit" itu 

justru bertujuan untuk membangkitkan energi negatif (dark 

energy). 

Pada Hari Akhir nanti, yang terjadi adalah pertarungan 

energi. Mesiah Palsu alias Dajjal tidak bisa datang sampai energi 
di seluruh dunia berpusat pada satu titik tertentu. 

Keanehan yang Terjadi di Kota Dubai 

Di lain tempat terdapat 
ban gun an berpola garis (strip) 

yang bagian puncaknya terda
pat bola. Terdapat pula bangunan 

tempat bersinggungannya pesa
wat terbang. Monumen yang 

dibentuk dari peleburan metal, 

bangunan bertanda X, ban gun an 
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Rahasia Arsitekrur dan Skema Energi 

dengan tiga buah piramida di akan selesai sekitar bulan 

bagian puncaknya. Dan tentu September 2009. Jika 

saja, Burj al-Dubai, yaitu penca- rampung, bangunan ini 

kar langit tertinggi di dunia. akan mencapai ketinggian 

Burj Dubai, tower tertinggi di 

dunia yang berada di kota Dubai. 

hingga 808 meter yang 

tentu saja akan 

melampaui CN Tower di 

Kanada yang hanya 

mencapai 553 meter. 

Sampai lima bulan lalu, 

menara tersebut telah 

mencapai ketinggian 701 

meter (2300 k~). 

rtu Vl.o1..eV\..g tq.)et ~tVI..t Kotet Dubett V'letVl.o1..-ptr seLetlu 

litseLtVl.o1..uH ~Cl but ... 

l§.JJM&ilii@@(!jiJMMMM@IA!W!!fW'M'M!!tl*H''M'8~88814iQ 

Kini bangunan itu akan selesai pembangunannya pada 

tahun ini. Du bai yang wilayahnya didominasi oleh gurun, kini 
justru diselimuti kabut. 

Tidak ada satu pun ahli meteorologi yang dapat melihat 
apakah hubungannya. Saya (Aarchenar) mulai berpikir, apa 

yang akan terjadi jika di kota tersebut dibangun sebuah maha 
karya yang dirancang secara unik? 

Perhatikan foto bangunan berikut ini. 
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. ~ 

Obelisco di Argentina Obelisk Washington Monument 
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Gambar tersebut akan menyerap energi dari selcitarnya. 
Tentu saja, tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan 

tempat populer ini, 

,.~ 

Hanya makhluk hid up 

yang dapat menghasilkan 

energi yang akan terserap. 
Dan apa saja aktivitas 
yang kita lakukan di 

dalam bangunan tersebut, 
akan menjadi suatu faktor 

penentu tipe energi yang 
akan disalurkan, baik itu 

negatif maupun positif. 

Jika kita mencermati, 
maka ki ta akan tah u 
bahwa bangunan paling 

penting di muka bumi 
telah dibangun pada titik 

Mall Wafi tampak dari dalam bangunan yang persilangan atau leylines. 
memiliki simbol piramida dan mata satu. Leylines adalah penjajaran 

hipotesis atas garis geografi beberapa tempat, seperti 

monumen kuno atau megalitikum. Istilah leylines kali pertama 
digunakan pada tahun 1921 oleh arkeolog amatir Alfred 
Watkins, dalam bukunya, The Old Straight Track. Leylines 

mengungkapkan titik energi strategis di muka bumi. Ketika 
bentuk-bentuk bangunan geometri suci (sacred geometry) seperti 
di atas, leylines, dan arsitektur diselaraskan, maka akan 

terbentuk sebuah stargate (gerbang bin tang), yang membuat 
pintu menuju dimensi lain yang saling bersinggungan dan 
terbuka. 
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Ketika sacred geomettYt /ey/ines, dan arsitektur diselaraskan, maka akan 

terbentuk sebuah gerbang bintang. 

Stargate ini berjarak ribuan tahun cahaya dari bumi, tapi 

bisakah kita pulang kembali setelah melintasinya? 

Bintang David adalah lambang 

negara Israel, juga simbol garis 
persinggungan dunia (intersection). 
Tetapi, dalam kasus Zionis, bintang 

itu menyimbolkan persinggungan 
kegelapan (darkness). 

Obelisk adalah bentuk lain yang 
paling jelas menggambarkan 

struktur negatif di masa kejayaan 
Firaun. Di zaman sekarang, dengan 

mudah kita dapat menemukan 
bentuk bangunan tersebut. Tidak Star David adalah simbol 

hanya di Mesir, tetapi bangunan intersection. 
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Obelisk juga terdapat di Brazil, Central Park, New York, 

Monumen Washington di ibukota AS, dan Vatikan. Semua itu 
adalah bukti yang ditinggalkan oleh pengikut Lucifer, dan 

membuka jalan untuk Dajjal atau Anti-Kristus. 

Masih ban yak contoh yang biasa kita temukan selain dalam 
tayangan televisi. Carilah contoh lainnya di sekitar kita. 

Obelisk 

~ 
Obelisk merupakan bangunan 

"tegak layaknya monumen yang 

digunakan pada zaman Mesir 

Kuno sebagai tempat melakukan 

peribadatan. Itu biasanya di

buat dengan sebongkah batu. 

Bangunan tersebut berbentuk 

persegi, dan pada puncaknya 

terdapat piramida kecil. Di 

zaman Mesir Kuno, monument 

ini adalah tempat pemujaan 

Dewa Ra (Dew a Matahari). 

Kata Obelisk sendiri sebenarnya diambil dari 

bahasa Yunani yang disebut oleh Herodotus karena 

dialah yang kali pertama mendeskripsikan monument 

ini. Banyak bangsa dunia yang terinspirasi oleh 

bangunan ini salah satunya adalah Romawi Kuno. 

Terdapat 29 Obelisk di dunia ini, di antaranya 

terdapat di Mesir, Prancis, Israel, Italia, Polandia, 

Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. 

Belum jelas? 
Mari buka lembar selanjutnya ... ! 
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BAGI kalian yang menganggap bahwa konsep yang 
dijabarkan pada berbagai pembahasan sebelumnya terlalu sulit 

untuk dimengerti, ada sedikit kupasan ulang tentang dasar 
konsepnya. 

Chakras* 

Third Eye 
C11h11y11 

Throat 

Suan 
Heart 
Udara 

Solar Plexus 
Apl 

Spleen 
Ai 

Clear 

Root 
Bum/ 

Gold 
Keku11t.n& 

Crown 

Sil\er 4-_~ .. ---

Black 

Aura* 

Spiritual Plane 
8angumm Et~rik }'t Li#blh TlnJ()li 
Bangulllln Emosi )'t L~bih Ti11JU{i 
Bang"""" .ltmtal)'l/ Ldlh TIIIJII/1 

Aslral Plane 
,,,rtJJIJody 

Physical Plane 

Fisik 
Elerik 
ElfJIJSi 

.It mud 
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Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana 
kalian dikendalikan oleh tiga tingkat yang terpisah tapi saling 
berhubungan. 

1. Pikiran 

2. Tubuh 

3. Jiwa 

Jika kita belum mengerti potensi diri kita, maka kita tidak 
akan mampu memahami sistem pengendalian semacam itu. 

Jadi, inilah konsep yang harus kita pahami. Segala sesuatu itu 
berpusat pada energi. Jika kita memecah-belah tubuh kita 
menjadi potongan-potongan kecil, lebih dari sel dan molekul, 
apa yang akan kita temukan? Jawabannya adalah isotop dari 
atom, yaitu elektron dan proton. Keduanya pun adalah energi. 
Apakah arti dari semua itu? Itu berarti, pada dasarnya materi 

dari segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari energi. 

Begitu pula dengan dunia dan alam semesta di sekitar kita. 
Itu berarti Allah menciptakan kita sebagai pemancar energi di 
mana kita bisa terpengaruh oleh energi di sekitar kita. Yang 

lebih penting, kita juga bisa mempengaruhi energi di sekitar 
kita. Kita bisa melepaskan energi positif atau negatif. Tetapi, 
kita juga bisa terkena energi positif atau negatif. 

Bagaimana konsep itu bekerja? Jika kita melepaskan energi 
positif, dan pada getaran tinggi (high vibration), maka energi 
itu akan bersatu dengan energi luar yang sama yaitu positif. 
Dan, Itu akan menjaga kalian dalam medan energi positif. 

Sebaliknya, jika kita melepaskan energi negatif, maka energi 
tersebut akan bersatu dengan energi negatif dari luar diri kita, 

dan membuat kita berada dalam medan energi negatif, serta 

membawa kembali semua unsur negatif. Itulah maksud dari 
pepatah, "apa yang kau keluarkan akan kern bali kepadamu". 
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jadi, kita sangat dipengruhi oleh energi di sekitar kita. Itu 

sebabnya kita merasa sangat nyaman saat dikelilingi oleh energi 
positif dan energi penyembuh yang berasal dari alam. Dan 

sebaliknya, merasa sangat tidak nyaman berada di dekat orang 
yang sekarat, atau energi negatif yang ada di luar diri kita. 

Misalnya saja saat memasuki sebuah bangunan peribadatan, 
maka kita akan merasakan energi positif dan spiritual. Hampir 

seluruh masjid memiliki slogan yang berbunyi: "Tinggalkan 
segalanya, saat kau masuk ke dalam rumah Allah ini, kecuali 
penyembahan dan kerinduan kepada-Nya" . . Melalui 

penyebahan tersebutlah, energi yang disalurkan dapat menjadi 
sangat positif dan penuh nuansa spiritual. Itu sebabnya 

sembilan puluh sembilan persen masjid dibangun dengan 
bentuk serupa (kubah), yaitu untuk menyalurkan energi 

positif. 

Perlu diketahui, bangunan kubah tidak hanya dimonopoli 

oleh bangunan-bangunan Islarni, tapi digunakan oleh berbagai 
macam bangunan dengan tujuan yang bermacam-macam seperti 
Gedung Capitol di Amerika Serikat, Gedung Kremlin, dan 

bahkan bangunan suci agama Kristen di Konstantinopel. 

Pilar oktagon, 

pilar kubah berbentuk 
oktagon, dan kubah. 
Hampir semua masjid 

didirikan mengguna
kan kombinasi ketiga 
bentuk itu. Mulai dari 
masjid di sekitar kita, 
sampai masjid paling ~_-=::.::.:-. ... __..~. 

terkenal, semua pasti 
lstana Kremlin 
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merniliki bentuk oktagon dan kubah. Dan bentuk arsitektur 
sejenis itu tidak saja terdapat di masjid. Mengapa seperti itu? 

Klilrell\,lil o~te~goll\,, ~ube~ltt, c!/illl\, -p~rlilvv..tc!lil Clc!lilllilltt 

blil 11\,g UV\,Iil 11\, tjlil 11\,g -plil Ltll\,g sevv..-purll\,/il UV\,tu~ 

VIA..ell\,tjliiLurR.Iilll\, ell\,erg~. 

Tapi apakah yang menentukan tipe energi yang dapat 
disalurkan? Yaitu tergantung dari jenis kegiatan manusia yang 

dilakukan di dalam bangunan tersebut. 

Pada gedung-gedung pemerintahan dan bangunan lain yang 

dimiliki oleh kelompok elit, juga berlangsung aktifitas tertentu 
yang dilakukan di luar jam kerja, berupa ritual yang menyerap 
energi negatif dan jahat. 

Ambil contoh tempat ritual kelompok Freemasonry. Di 

balik pintu tertutup, kelompok rahasia terse but dengan bebas 
dapat menjalankan upacara atau ritual yang diturunkan oleh 
Ieluhur mereka dan menjadi dasar tingkat keanggotaan yang 

dikenal dengan istilah derajat (degree). 

Hampir semua bangunan yang dirniliki oleh keleompok elit 

itu, menggunakan sesuatu yang dikenal sebagai geometri suci, 
karena konsep universal tersebut sudah diwariskan dari 
generasi ke generasi berikutnya. Begitu kita memahami 

hubungan antara energi, arsitektur, dan diri kita sendiri, maka 
kita akan mulai mengerti mengap~ bangunan dibentuk 

sedernikian rupa. 

Stargate 

Kini kita sedikit mengulas kembali mengenai gerbang 
bin tang (Stargate). Apakah sebenarnya hal itu? Gerbang 

bintang adalah lokasi di bumi yang disebut dengan "titik 
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pusaran" (Vo1'tex point), karena pada titik terse but terdapat 

sejumlah besar energi. Yang terjadi sekarang adalah kaum elit 
telah membangun beberapa monumen di titik pusaran 

tersebut. Dan karena mereka adalah pengikut Dajjal yang 
percaya bahwa Lucifer adalah Tuhan yang sebenarnya, maka 

bisa ditebak tipe energi apakah yang disalurkan di sana? Atau 
apakah yang akan dihasilkan dari ritual setan yang mereka 
lakukan di sana? 

.... . ... • ..... w 

" l 
,. .. lu-i a< .... ... 

Contoh Vortex Point (Pual) di Antartika. 

Lucifer adalah sebutan lain dalam Fallen Angel 

(Malaikat yang terbuang) yang seringkali dialamatkan 

kepada Setan atau Iblis dalam Alkitab. 

Dalam bahasa Latin, kata "Lucifer" yang berarti 

"Pembawa Cahaya" (dari lux, lucis, "cahaya", dan 
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"ferre", "membawa"), adalah sebuah nama untuk 

"Bintang Fajar" (planet Venus ketika muncul pada 

dini hari) . Versi Vulgata Alkitab dalam bahasa lain 

menggunakan kata ini dua kali untuk merujuk 

kepada Bin tang Fajar: sekali dalam 2 Petrus 1: 19 

untuk menerjemahkan kata bahasa Yunani Fosforos, 

yang mempunyai arti harafiah yang persis sama 

dengan "Pembawa Cahaya" yang dimiliki "Lucifer" 

dalam bahasa lain, dan sekali dalam Yesaya 14:12 

untuk menerjemahkan Helr;l, yang juga berarti 

"Bintang Fajar". 

Dalam ayat yang 

belakangan, nama "Bintang 

Fajar" diberikan kepada raja 

Babilonia yang tiran. Ayat 

ini diberikan kepada raja 

iblis, dan dengan demikian 

nama "Lucifer" kemudian 

digunakan untuk Set an, 

dan dipopulerkan dalam 

karya-karya seperti Inferno 

Lucifer oleh Dante dan Paradise 

Lost oleh Milton, tetapi bagi para pengguna bahasa 

Inggris, pengaruhnya yang terbesar disebabkan 

karena nama ini digunakan dalam Alkitab versi Raja 

James, sementara versi-versi bahasa Inggris lainnya 

menerjemahkannya dengan "Bintang Fajar" atau 

"Bintang Siang". 

Para politisi sengaja didanai oleh kelompok Freemason 
untuk menyebarkan ideologi Masonik. Keanggotaan rahasia 
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Freemason terbuka untuk anggota tentara Francis, perwira 

tinggi dan jenderal, dan mereka semua yang telah didoktrin 
dengan cara berpikir Freemason. Dengan adanya orang-orang, 

politisi, dan militer Francis di bawah kendali Masonik, maka 

kelompok Freemason mendapatkan kekuatan lebih. Kelompok 

tersebut selama ini bekerja secara sembunyi-sembunyi, tapi 
mereka secara berkesinambungan terus mempersiapkan sebuah 
revolusi. Kita sependapat bahwa kelompok Freemason adalah 

satu-satunya perancang revolusi Francis. 

Ketika para pendiri Amerika Serikat (koloni) pertama kali 
mendarat di Plymouth Rock, mereka tidak saja membawa 

orang-orang buangan bersama mereka, tapi juga mengajarkan 
elemen Freemason yang berasal dari Eropa. Ketidakadilan yang 
mereka alami di Eropa, ternyata terdapat juga di tanah baru 

dalam bentuk rezim tiran Inggris. Untuk memperoleh dominasi 
sepenuhnya atas negara baru tersebut, kelompok Freemason 
menggunakan metode yang sama dengan apa yang mereka 

terapkan untuk mengendalikan negara Prancis. 

Meskipun monarki Inggris dijalankan oleh kelompok 
Freemason, tapi perang kemerdekaan Amerika adalah reaksi 

yang memang dibutuhkan oleh mereka. Orang-orang yang 
terlibat dalam perang t:ersebut memang dibutuhkan oleh 
kelompok Freemason untuk mewujudkan mimpi mereka. 

Emosi mereka dimanipulasi menjadi kemarahan, seperti 
halnya kemarahan penduduk Francis yang akhirnya berubah 
menjadi perang. Tapi, kali ini kesalahan itu tidak akan 
terulang kembali. 

Kekalahan yang nyaris saja diderita oleh kelompok 
Freemason ketika menghadapi Napoleon dan pasukannya, 
telah memberi mereka pelajaran berharga. Kemunculan seorang 
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pemimpin harus disesuaikan dengan agenda Masonik. Cara 
terbaik untuk memastikan hal itu terjadi adalah dengan 

memilih pemimpin yang memang merupakan anggota 
Freemason. Salah satu pemimpin yang berperan besar dalam 
perang melawan Inggris pada Perang Revolusi Amerika di abad 
ke-18 tidak lain adalah George Washington. 

Pada tanggal 4 Juli 1781, kemerdekaan Amerika akhirnya 
dideklarasikan. Tentara Inggris akhirnya bisa ditaklukan dan 

menyerah kepada koloni Amerika pada tanggal 17 Oktober 
1781, dan menandai lahirnya negara Masonik pertama di dunia. 
Negara yang akan merepresentasikan ajaran-ajaran Masonik 
dalam segala hal. Tanda kehadiran Masonik di Amerika dapat 
samar-samar terlihat pada mata uang dolar, yang rnenampilkan 

gambar George Washington, presiden pertama di dunia yang 
menjadi pengikut Freemason dan gambar simbol Freemason 
yang dikenal dengan mata satu. Salah satunya seperti di mata 
uang dolar Amerika Serikat dan masih banyak lagi bukti-bukti 
yang ada. 

"Tatanan Dunia Baru" akhirnya lahir. Sebagai Firaun di 

masa lalu, dan Firaun masa depan yang telah lama ditunggu, 
Anti-kristus alias Dajjal, telah disebut oleh tiga agama suci dan 
para nabi mereka. 

Sayangnya, yang terjadi tidaklah seperti itu. Semoga 
keterangan ini akan kembali memunculkan mimpi itu. 
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FIRAUN MASA KINI 
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KITAB Suci Al-Qur'an menyatakan: 

Sesungguhnya, telah terungkap kepada kita semua, bahwa 

siksaan akan diberikan kepada dia yang menyangkal (tidak 

percaya kepada Keesaan Allah dan kepada Utusan-Nya, dll), 

dan memalingkan muka (dari kebenaran dan kepatuhan) kepada 

Allah. 

Berikut adalah kutipan dari Surat Thaha: 

Firaun berkata: "Maka, siapakah, wahai Musa, Tuhan kamu 

berdua?" Musa berkata: "Tuhan kami adalah Dia yang memberi 

bentuk dan sifat kepada setiap hal, dan menunjukkan kepada 

kita jalan yang benar." 

(Firaun berkata): "Bagaimana dengan umat-umat terdahulu?" 

Musa berkata: "Segala pengetahuan adalah milik Tuhanku, 

tertulis dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak pernah salah dan 

tidak (pula) lupa." 

Yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, membuka jalan 

dan setapak untuk kau menjejakkan langkah, dan mencurahkan 

air (hujan) dari langit. Dan telah ditumbuhkan-Nya berbagai 

jenis tumbuhan. Maka, makanlah dan gembalakan ternakmu (di 

bumi). 
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Sesungguhnya, semua itu adalah bukti dan tanda-tanda 

kekuasaan-Nya bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi itulah 

Kami ciptakan kamu, dan kepadanya Kami akan kembalikan kamu, 

dan daripadanya akan Kami ciptakan kamu kembali. 

Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya (Firaun) 

semua tanda dan bukti kekuasaan Kami, namun dia 

mendustakan dan menolak kebenaran (ayat 49 - 56). 

Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka (Musa 

dan pengikutnya, Bani Israil), namun air laut meliputi dan 

menenggelamkan mereka semuanya. 

Dan Firaun telah menunjukkan jalan yang sesat kepada kaumnya, 

dan tidak membimbing mereka (kepada kebenaran) (Ayat 

78-79). 

Setiap orang yang akrab dengan isi Al-Qur'an akan 
memahami bahwa salah satu keajaiban kitab yang sangat luar 
biasa ini adalah keterhubungannya pada segala usia dan zaman, 
selamanya. Karenanya, setiap orang akan memahami bahwa 
contoh-contoh tentang Firaun yang tertulis dalam Al-Qur'an, 
tidak hanya mengacu kepada Firaun yang dihadapi oleh Nabi 
Musa (as). Namun, dalam setiap sistem kekuasaan dan aturan 
(para Firaun terse but), keesaan dan kekuasaan Tuhan yang 
tercantum dalam Al-Qur'an dipertentangkan dengan kitab yang 
mereka miliki. 

K~m~ perlc<.e""~llc<.~"" lc<.ep~o!~ A""ol~ s~~p~lc<.~l-1 F~r~u""

F~r~u"" z~m~"" selc<.~r~""0· 

Di dalam film dokumenter Ancient Mysteries, ada beberapa 
cuplikan yang perlu diketahui yakni sebagai berikut, 
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Pencarian mengenai bukti-bukti keberadaan 

Firaun adalah sebuah perjalanan waktu dan 

merupakan penggalian terhadap rahasia kuno masa 

lalu. Rahasia kuno tersebut telah disembunyikan di 

bawah bumi (pasir hisap) Mesir oleh sekelompok or

ang yang berkuasa selama lebih dari 4000 tahun 

lamanya. Orang-orang Mesir Kuno telah menyimpan 

catatan terperinci mengenai kebudayaan dan sejarah 

mereka di dalam kuburan, kuil, dan guci. 

Tidakkah kita merasa heran mengapa setiap de til kehidupan 
orang Mesir Kuno tercakup dalam catatan kehidupan para 
Firaun masa kini, sementara karya luhung mereka,· yaitu 
piramid, tidak ada dalam catatan mereka? Mengapa tidak ada 
catatan mengenai bagaimana piramid dibangun-dan yang 
paling penting-mengapa piramid dibangun? Kita merasa 
heran mengapa tidak ada catatan mengenai piramid? 

~·1·.-: :;. •. •· • : e • • · • • • • • • · • • • • • · • • · • • • • • • • · • • . e :: • --:e !=' e :·: • :· • ··.~·· • .:.e .e 

sebt;tb ~~.ster~ ~u~~vo ~Vv~, t;ttt;tu rt;t~t;ts~t;t ~~~vt, t;tcit;t-~t;th 

bt;tgtt;t~~v best;tr c;tt;tLt;t~ te~t;t-te~t. 

~ -. . •::• . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ............. ~ ........ . . . 

Bukti-bukti berlakunya sistem Firaun dapat k.ita temukan 
di Kerajaan Inggris, sebagai berikut, 

I. Stone of jacob (Batu Jacob) tersimpan di bawah tahta Ratu 
Elizabeth dari Kerajaan Inggris. 

2. Prosesi penobatan Ratu Elizabeth dilakukan pada sebuah 
simbol yang menyerupai piramida Mesir. 

3. Pada bagian bawah mahkota kerajaan terdapat 12 batu yang 
masing-masing melambangkan 12 suku Yahudi. Kedua 
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belas batu perlambang 12 
suku itu juga terdapat pada 
bagian dada jubah pendeta 
Yahudi yang memiliki posisi 

tinggi di Kanaan. 

4. Union Jack (bendera 
kerajaan Inggris) yang 
melambangkan penyatuan 

kerajaan Inggris adalah 
lambang 12 suku Jacob. 

Warna Union Jack adalah 
merah, putih, dan biru yang 

juga merupakan tiga warna 
yang terdapat dalam tiga 

mahkota kerajaan Mesir. 

Konon Stone of Jacob tersimpan di 

bawah tahta ini. 

Proses Penobatan Ratu Elizabeth 
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5. Asal-muasal tongkat kerajaan Inggris adalah dari 
Mesir Kuno. Tongkat seperti ini digunakan oleh dewa 
Mesir yaitu Dewa Amon, dan juga oleh para Firaun Mesir 
yang menyebut diri mereka sebagai anak dewa. Kini 
tongkat kerajaan tersebut digunakan oleh keturunan 
Firaun yaitu Ratu Elizabeth II. Pada tongkat tersebut 
terdapat berlian terbesar di dunia yang bemama Bintang 
Afrika. 

6. Cambuk simbol kemakmuran yang sebagian tersembunyi 
di balik lengan Ratu, dan hanya rumbai-rumbainya yang 
terlihat pada bagian lengan pakaian Ratu, juga berasal dari 
Firaun Mesir Kuno. 

7. Lambang-lambang lebah dapat ditemukan pada pakaian 
kerajaan Ratu. Pada zaman Mesir Kuno, lebah merupakan 
simbol kerajaan Mesir dan juga merupakan simbol Mesir 
itu sendiri. 

8. Simbol yang terdapat pada jubah ten tara Kerajaan Inggris 
mengungkapkan asal-muasal kaum Yahudi Inggris. 

9. Miasan kepala yang dikenakan oleh hakim dan petugas 
kerajaan berpangkat tinggi berasal dari Mesir Kuno. 

10. Quilt (rok) yang dikenakan oleh Pangeran Charles 
berasal dari Firaun yang mengenakan quilt berwarna 
putih. 

11. Incest (Perkawinan antar saudara kandung) dilakukan oleh 
keluarga kerajaan Mesir Kuno. Ibu menikahi anak laki-laki, 
dan saudara laki-laki menikahi saudara perempuan, untuk 
menjaga kekuasaan dan uang supaya tetap berada dalam 
lingkaran keluarga. (Referensi keterangan ini diambil dari 
Ancient Mysteries program The Discovery Channel) . 
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Daftar di atas hanya sebagian bukti-bukti keberadaan 
Firaun masa kini yang kita temukan di Kerajaan Inggris. Masih 
banyak lagi daftar lainnya, dan kita masih dikuasai oleh garis 
keturunan Firaun yang sama pada saat ini! 

Dengan Nama Allah ang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 

Bagi keturunan Firaun, dahu lu telah datang peringatan (dari 

Allah) (QS. Al-Qomar) . 

• 
Hirarki piramid dalarn sistem Firaun 

1. Monarki dunia 

2. Dewan kerajaan yang berjurnlah 13 orang 

3. Kornite berjumlah 300 orang yang berasal dari Orang tekaya 
dan berpengaruh di dunia 

4. Pemikir/Cendikiawan atau Think Tank 

5. Pengendali keuangan dunia: lnternatinalMoneter Found (IMP), 

Bank Dunia, Bank Sentral, Kantor Pajak, pajak modal, Bank 

penyelesaian internasional 

6. Pengendali sumber daya dunia: Perusahaan 

7. Pengendali populasi dunia: lnstitusi Keagamaan, Pemerintahan, 
Sekolah, Media, Sumber Daya Manusia 

8. Budak Hutang (Debt Slaves). 

The Great Seal 
(Lambang Negara Amerika Serikat) 

Hal mencengangkan terjadi di Dubai berkaitan dengan 
orang-orang Firaun. Setiap kali memandang gedung tertinggi 
yang berada di muka bumi, aku merasa seram. Di Gedung itu 
bernama Menara Emirates, dan bersama dengan gedung DIFC, 
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keduanya diistilahkan ~.· :1 f~~,:~;~~~~~~~·~J:~,_~~N~~:(~~ 
·t-·· ' -~- ~~~- - " .~~!:' ~ .)-:.,..rc:fl 

"Gerbang". Gedung itu 1-:~<;£:!7r,;1'$~..:~ :~~· 1 ~~'f~\11~.~\~~:~~.: . 
dapat terlihat dari bagian -~·j.l_.·· 'i':" !":::~:y~& 

~ ....... 
kota Dubai manapun, dan r- r • ·rL. ~- ;, .,. . : 

·rrllt. =t----...• 
selalu tertutup kabut... . •11 

Kini , perhatikanlah 

pusat perbelanjaan WAF!. 
Gedung ini merupakan 
persembahan untuk dewa- Piramid Oktagdh. 

dewa Firaun. Wafi artinya seseorang yang setia. Ingin melihat 

lebih dekat struktur bangunan Firaun ini? Maukah Anda 
melihat bagian dalam pusat perbelanjaan ini? Jangan beranjak. 

Wafi City adalah 

sebuah pembangunan 

campuran di Dubai, 

Uni Emirat Arab. 

tempat ini meliputi 

sebuah mal, hotel, 

restoran, penghuni

an, dan klub malam. 

Wafy city "Kota" ini bergaya 

Mesir Kuno. Lingkungan bertema ini memiliki tiruan 

karnak, piramida kecil, dan wajah Firaun. Semua 

dinding berwa rna batu coklat muda yang dapat 

ditemukan di seluruh struktur Mesir Kuno. 

Fitur utama Wafi City adalah mal-nya , bemama 

Wafi Mall. Saat dibuka tahun 2001 , mal ini memiliki 

sekitar 200 toko. Termasuk di dalamnya terdapat 

sebuah taman tema seluas 80.000 meter persegi 

bernama Encounter Zone. Bulan November 2007, 
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~~~~(}~~ ini. Pada setiap puncak piramid

"''~MM~~ piramid terse but, terdapat "Mata 
yang melihat segala". 

Bentuk lainnya sebagai persem-
--~~ bahan kepada dewa yang mereka 

sembah adalah dua pilar sebagai 
cerminan kelompok Illuminati dan 

lantai bemotif papan catur (checkered 
floor) yang ternama. Bentuk ini 
dapat ditemukan di Square Cafe. 

Lantai kafe tersebut bermotif 
Bagian dalam Mal Wafi yang 

papan catur yang berada di antara 
menampakkan gambar all-seeing 

2 pilar, sama persis prosesi ritual 
eye. 

kaum Mason. Di lokasi yang sama, 

terdapat Piramid no. 3, dengan "Mata yang melihat segala" 
\'ang disembah oleh orang Mesir Kuno. Dan pada masa kini, 
'mata yang melihat segala" 

dapat ditemukan dalam The 
Great Seal (lambang negara 
Am erika Serikat). 

Kita tidak perlu bertanya 
apakah rencana Jahat itu 
telah melemah atau berubah. 
jika Anda dapat memahami 

semua yang telah kami Patung Dewa Mesir Kuno di Mall Waft 

sampaikan sejauh ini, maka Anda pasti mampu memahami 
makna penting dari bentuk-bentuk ini. 

Aneh bukan, dua patung Mesir Kuno kini 
telah muncul di Kota Dubai? 
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KITA telah menyelesaikan bagian satu dari The Diary of Dajjal. 
Kini saatnya untuk mengambil langkah. lzinkan saya untuk 

mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian, menurut kalian, 
mengapa kalian masih mau masih membaca buku ini? Ingin 
saya pertanyakan mengapa kalian masih menanti berbagai 
keterangan ini? Kalian masih bersama saya karena kalian 

mengetahui sesuatu, yaitu sesuatu yang tidak bisa kalian 
jelaskan tapi dapat merasakannya. Kalian telah merasakannya 
sepanjang hid up kalian dan meyakini ada something wrong yang 
tengah terjadi eli dunia ini. Kalian tidak tahu apakah itu, namun 

seperti terdapat pecahan-pecahan di kepala kalian, yang 
membuat kalian seperti menjadi kurang waras. Perasaan inilah 
yang telah menyebabkan kalian masih membaca buku ini. 

Lalu, apakah "Tatanan Dunia Baru" itu? 

Tatanan itu berada di sekeliling kita, bahkan di ruangan ini 

kita bisa melihatnya ketika kita memandang melalui jendela. 
Atau, ketika menyaksikan televisi, kita dapat merasakannya 
sewaktu kita pergi untuk bekerja, menuju berbagai tempat 

ibadah, atau ketika ~embayar pajak. Ini adalah sebuah dunia 
yang telah menarik bata kita keluar dari kelopaknya untuk 

-~ 
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membutakan kita dari kebenaran. Yaitu, ke~enaran yang 
menyatakan bahwa kita adalah budak di bumi ini. Seperti 

orang-orang lain, kita dilahirkan ke dalam perbudakan. Kita 
dilahirkan ke dalam sebuah penjara yang b~kan tidak bisa kita 
dum baunya, tidak bisa kita rasakan dan sentuh wujudnya. 

Sebuah penjara bagi pikiran kita. 

Apakah Definisi Dajjal? I 
I 

·----

I 

Hamza Yusuf Hanson (kiri) sedang 

berbicara dengan seorang ulama. 

' Hamza Yusuf 

Hanson ialah seorang 

cendkiawan muslim 

Sunni yang mengajar 

di Zaytuna Institute, 

Kalifornia, Amerika 

Serikat. Dialah salah 

seorang penanda

tangan A Common 

Word Between Us 

and You, dan demi 

perdamaian dan kesepahaman, dia menuliskan surat 

terbuka antara Cendikiawan muslim dan pemimpin 

umat Kristen. 

Berikut adalah pidato yang disampaikan oleh Hamza Yusuf 
yang berjudul 'Dajjal, Mesiah Palsu', 
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Marilah perhatikan akar kata dari 'dajjal', sebab 

bahasa Arab memiliki akar kata, dan akar kata 

merupakan bagian yang sangat penting. Itu akan 

mengindikasikan dari mana makna semantik sebuah 

kata berasal. 



Tatanan Keduniawian Barn 

Kata "dajjal" adalah sebuah ungkapan yang 

digunakan oleh orang Arab ketika seekor unta 

terkena penyakit kudis. Untuk menutupi kudis 

tersebut, unta itu kemudian diolesi aspal. Pada 

situasi seperti itu, orang Arab akan menggunakan 

kata "jidal", dan mereka mengoleskan as pal agar 

penyakit kudisnya tidak terlihat. Dari luar unta itu 

terlihat sehat karena kudisnya telah dilumasi. Kalian 

mengerti maksudnya bukan? Nab, Itulah pengertian 

dari kata "dajjal", yaitu menutupi penyakit supaya 

penyakit itu terlihat baik. 

Jadi, pada dasarnya Dajjal menyampaikan pesan 

kepada pengikutnya, sebagaimana halnya Nabi Isa 

(as). Nabi Isa (as) menyampaikan kepada umatnya 

bahwa kehidupan setelah dunia inilah yang harus 

kita upayakan. Dalam bahasa Arab, lsa berarti Yesus. 

Sementara Dajjal menyampaikan ajarannya 

bahwa dunia inilah yang harus kita upayakan. Jika 

Nabi Isa (as) menyampaikan bahwa dunia ini adalah 

delusi yang akan memperdayakan kita, maka Dajjal 

mengatakan bahwa kehidupan setelah dunialah yang 

merupakan delusi. Artinya, dengan caranya sendiri, 

Dajjal akan memak~ kita untuk meyakini bahwa 

dunia ini adalah tempat yang paling berharga untuk dihuni. 

Perhatikanlah iklan bir. "Kau hanya hidup satu 

~abersenang-senanglah selagi bisa", seperti 

iklan Budweiser, "kau hanya hidup satu kali, kau 

hanya bersenang-senang satu kali dalam hidupmu, 

maka raihlah segala kesenangan yang bisa kau raih". 

Inilah pesan yang disampaikan pada masa kini, yakni 
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pesan mengenai mater ialism e. Ini menyiratkan, 

kebahagiaan manusia dicapai melalui pembelian 

barang-barang. Belilah barang-barang sebanyak

banyaknya, maka manusia akan berbahagia. 

Seperti inilah slogannya: "Berbahagialah, jangan 

cemas, berbahagialah", dengan ikon wajah tersenyum 

(smiley face). 

Dalam ceramah lainnya, ulama itu berkata, 

Di bagian belakang u ang kertas dolar ad~
cap lambang yang disebut lambang agung Amerika 

Serikat (The Great Seal). Apa yang ada di balik 

lambang tersebut itulah kuncinya, yaitu sebuah 

piramid dengan "satu mata". "Satu mata" merupakan 

lam bang Dewa Matahari "Ra". 

Dari "Ra" inilah kata "ray" (sinar) berasal. 

Lambang "mata" ini adalah lambang Dewa Matahari. 

Figur yang sama ini muncul dalam uang kertas ini. 

Inilah Dewa Matahari kaum Mason. Coba perhatikan, 

p iramid ini tidak berbentuk sempuma karena bagian 

puncaknya terpotong dan mengapung, dan belum 

menyatu dengan bagian di bawahnya. Pada bagian 

puncak yang terpotong dan mengapung inilah terletak 

"satu mata" tersebut. Kaum Mason percaya bahwa 

hingga mereka menyelesaikan proyek mereka seba

gaimana yang tercantum di bagian dasar uang lem

baran itu, yakni "novus ordo seclorum" dan "annuit 

coeptis" (Providence favors our undertaking) pada 

bagian atas lambang, yang artinya "Dia berkenan atas 

persembahan kita". Dewa yang mereka sembah akan 

senang dengan proyek atau persembahan mereka. 



Tatanan Keduniawian Baru 

Pertanyaannya adalah, proyek apakah itu? Per

sembahan apakah yang berkenan bagi dewa mereka? 

Secara harfiah, proyek tersebut adalah sekularisasi 

dunia, untuk secara sepenuhnya memisahkan dunia 

dari keyakinan beragama. Inilah persembahan yang 

dimaksud, sehingga proyek ini bernama "novous ordo 

seclorum", yaitu sebuah "tatanan sekuler dan 

keduniawian baru". Jika Anda menerjemahkan ke 

dalam bahasa Arab, maka kata-katanya menjadi nir

vana di dunyawi, bukan AI Jabik. Tatanan kefanaan, 

tatanan dunia baru. 

Atau 'Tatanan Keduniawian Baru', yaitu sebuah tatanan 

duniawi yang dibangun di atas ilusi dan materialisme, untuk 
'Mewujudkan Mimpi Am erika', sebagai "Tanah bagi segala 
kesempatan". Tanah dunia materialistis yang penuh dengan ke
senangan duniawi, yang tidak pernah benar-benar kita geng
gam. Namun melalui ilusi 'Dajjal', kita akan memberikan 

seluruh hidup kita demi tercapainya tatanan tersebut. Dan 
untuk mencapai tatanan itu, kita harus menjadi bagian dari 
sistem dan melayani sistem itu. Kemudian, akan menjadi 
apakah kita? Kita akan menjadi budak. Dengan menjadi bagian 

dalam sistem Dajjal dan melayaninya, maka kita akan menjadi 
budak. 
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Mata satu adalah Dewa Matahari, yaitu Ra. 

Dari sanalah kata sinar (ray) 

dan sinar matahari (sunrays) berasal. 

Ia adalah Dewa Matahari. Tokoh mitos yang sama, 

dan ia se/alu muncul. 

ltulah Tuhan (bagi) kelompok Freemason. 

- Hamzah Yusuf 

ADA bany,ak alat yang digunakan untuk tetap mengaktifkan 
sistem Dajlal atau Anti-Kristus. Beberapa bagian telah kami 
sampaikan1 sebelumnya, dan beberapa lainnya akan kami 
sampaikan ',selanjutnya. Salah satu alat yang paling efektif 
adalah alai yang telah kami pilih sebagai fokus, yaitu 
pencekokan)publik melalui media. Salah satu contoh pesan 
yang dengan jelas ditujukan kepada kita adalah pesan yang 

secara tei~-menerus kita temukan di dalam pemberitaan. 
Semen tar , pesan-pesan yang gagal dikenali oleh banyak orang 
adalah pe an-pesan pencekokan secara hal us yang disampaikan 
melalui rhusik, iklan, film, film kartun, dan acara-acara televisi. 
Perl~an tapi pasti, para pesohor yang menyampaikan pesan
pesan tersebut telah ambil bagian dalam manipulasi ini. 
Terlepas dari apakah mereka mengetahuinya atau tidak yang 
jelas mereka adalah idola yang dicontoh banyak penggemarnya. 
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Hal yang perlu dilakukan oleh Occultisme 

(aliran pemuja setan dan alam gaib) 
adalah pengendalian atas para pesohor dan 
industri yang mempekerjakan para 
pesohor itu, lalu menjadikan mereka 
sebagai alat pengendalian massa. Inilah 

yang telah terjadi sejak tahun 60-an. 
Perhatikanlah, 

Melalui Hashemfilms (pembahasan 
ini telah karni berkan sebagai lampiran 

pembahasan buku ini di bagian akhir), 
karni kemudian mengetahui bahwa film 

Patung Baal yang dipuja 
menyampaikan pesan dalam 2 tingkat 

masyarakat dahulu kala. 
yang berbeda. 

1. Penonton umum yang tidak menyadari keberadaan pesan
pesan ini sekalipun pesan ini memang jelas ada. 

2. Ada makna lebih mendalarn yang tersirat dibalik produksi 
media yang dimiliki dan dikendalikan oleh para pemuja 

setan dan alarn gaib (occult). 

Apakah penyampaian pesan-pesan semacam itu juga 
berlaku dalam musik? Tentu saja! Banyak sekali syair lagu yang 
ditulis dan terdengar seperti rangkaian lagu cinta yang ditu

jukan untuk pasangan, tapi sesungguhnya, syair-syair itu 
ditujukan sebagai pemujaan terhadap Dajjal dan sistemnya. 
Berikut adalah contohnya. 
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Britney Spears 

Britney menampil

kan pemujaan itu lewat 
syair lagunya, dan dalam 

salah satu penampilan 
langsung di atas pentas, 

lagu itu dinyanyikan 
dengan seekor ular yang 
melingkarinya. Semua 

yang telah mencermati 
atau bahkan melakukan 

penelitian, akan mengerti dengan benar mengenai apa yang 
dilambangkan oleh ular itu. Ular selalu berkaitan erat dengan 

okultisme dan ritual-ritual pagan bahkan sejak di zaman Firaun. 

Terkadang, jika sebuah lagu dinyanyikan oleh artis tertentu, 

maka pesan dari lagu tertentu adalah murni pesan setan yang 
disampaikan dari Dajjal dan setan secara langsung kepada kita. 
Kita tidak perlu berupaya terlalu keras berusaha mencari pesan
pesan semacam itu, sebab apabila ada pesan tersembunyi 
dalam sebuah lagu, maka kita akan dapat mengenalinya dengan 
jelas. Pesan seperti itu akan terlihat jelas jika penonton dapat 

menyadarinya. Berikut adalah contohnya. 

Perhatikan video I<Jip ini dan syair lagunya, 

Kau hanya akan melihat apa yang ingin kau lihat 

Bagaimana hidup menjadi sesuatu yang kau inginkan 

Kau membeku 

Ketika mala hatimu tidak terbuk$ 

Kau begitu dikuasai oleh apa y}ng telah kau capai 

Kau buang waktumu karena kebencian dan penyesa!an 

Kau hancur 

Ketika mata hatimu /ida!( terbuka 
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Bila kita perhatikan makna dan pesan yang terkandung 

dalam syair ini, maka akan ada sebuah pengertian yang 
mencengangkan. Pegertian itu adalah "kita hanya buang waktu 
saja jika melawan, maka "Serahkan saja dirimu padaku" (kata 
setan). 

Dalam video klipnya itu, sebagaimana halnya jin, Madonna 
pun mengubah bentuk dirinya menjadi gagak hi tam. 

Coba kita perhatikan lagi syair Madonna yang selanjutnya, 

Jika bisa kucairkan hatimu 

maka kita tidak akan pernah terpisahkan 

Serahkan!ah dirimu padaku 

(Maka akan) kau miliki kuncinya 

Dalam video klipnya itu, sebagaimana halnya dia mengubah 
dirinya menjadi gagak hitam, kali ini Madonna pun mengubah 
dirinya menjadi anjing hitam. Kemudian selanjutnya dalam 
video itu, untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang 
pengikut perkumpulan Mason, dia mempersembahkan tarian 
ritualnya kepada Tuan yang dilayaninya. 1 

Selanjutnya dapat terlihat bahwa dengan kekuatan yang 
diberikan oleh Bintang Sirius, Madonna kemudian mampu 
menyerap energi gelap ke dalam jiwanya.2 

Simbolisasi gagak hitam, anjing hitam, dan bintang Sirius 
ada perlambangan dari sebuah kekuatan sihir yang pernah 
dilakoni oleh para penyihir barat abad pertengahan. Salah 
satunya adalah perubahan bentuk (shapeshifting) menjadi anjing 
hitam termuat dalam sebuah manuskrip asal Jerman berusia 
hampir tujuh abad dahulu berjudul Eine spatmittellalterliche 
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deutsche Anleitung zur Teufelsbeschworung mit Runenschriftv
erwendung bertutur bahwa "Setan akan datang dalam rupa 

seekor anjing hitam dan menjawab semua pertanyaanmu." 

Kepercayaan tentang Setan yang berwujud rupa seekor 
anjing juga terdapat di Lorraine, Prancis. Salah satu kisahnya 

adalah seperti yang diceritakan oleh Jean Gerrard bahwa ia 
melihat Claudette Jean ditemani oleh seorang wanita dan dua 
Anjing hitam besar. Padahal Claudette sebenarnya tidak 
memiliki anjing. Kedua anjing hi tam itu kemudian pergi tatkala 

Gerard mendekatinya. 

Masih banyak lagi cerita mistis seputar Anjing hitam. 
Kalian juga mungkin kenai dengan bintang Sirius. Secara ilrniah, 

bintang ini adalah bintang terterang dari penglihatan kita di 
bumi. Bintang ini hampir dua kali lebih terang dari Canopus. 
Namun begitu banyak jejak-jejak misteri di balik bintang ini. 
Tahukah kalian jika rasi bintang ini menyerupai anjing? Itulah 
kenapa dia disebut 'Dog Star' atau bintang anjing. Di antara 

kalian, mungkin ada yang tidak menyadari mengapa selama 
ini nama tokoh Sirius Black dalam novel berseri Harry Potter 
dipakai oleh seorang yang muncul dalam wujud seekor Anjing. 

Bintang ini sangat lekat dengan berbagai prosesi ritual
ritual pagan seperti di Mesir Kuno dimana Sirius disebut 
dengan Sopded. Tidak hanya itu, referensi tentang bintang ini 

tercatat di berbagai peradaban-peradaban kuno seperti Persia, 
Romawi, Yunani Kuno dan bahkan Sanskerta. Bangsa Romawi 
menggelar pesta tiap April (tatkala bintang ini muncul di 
timur) dengan mengorbankan anjing dan melakukan sajian 
terhadap Dewi Robigo ( dewi kemakmuran). Kaum Mesir Kuno 

me~nggap Sopded (dalam Latin menjadi Sothis) sebagai 
waktu p"eny_atuan jiwa antara Isis, Horus, dan Osiris. 

--
87 



The Diary of Dajjal 

Maka jelaslah pesan yang disampaikan melalui video klip 
lagu berjudul Frozen yang ditampilkan oleh tyiadonna, bukan? 

Perjale~li\,CIII\, tjl\,t H~aR. C!RCIII\, VlA..1l-{~C!V!. 
NC!VlA..l-{11\, R.tte~ perll-{ VlA..tlC!R.l-{R.CII/\,11\,l::jC! ~ett V~A..eV~A..peroleV! 

R.ebebas.a 11\, l-{VlA..C!t VlA..C! V\,l-{S.t
1 

. 

Menghidupkan Kegelapan 

Salah satu judul album Madonna adalah ray of light (Sinar 
cahaya), dan beberapa rekan di You tube berhasil menemukan 

sebuah fakta bahwa kata yang digumarnkan Madonna ketika 
ia menyanykan lagu Frozen bukanlah "hrnmrnrnm", melainkan 

Kata Om di telapak Madonna yang ditampilkan pada video klip Frozen. 
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"omrnrn". Kalau dicari tahu, maka kata itu adalah pujian bagi 

pemeluk agama Hindu kepada dewa mereka. jadi, mengapa 
Madonna- seorang wanita yang selama ini diketahui sebagai 

pemeluk Yahudi-menyanyikan pujian bagi dewa agama 
Hindu? 

Rupanya Madonna tahu bahwa ritual agama Hindu dan 
pemujaan dalam Kabala adalah satu dan sama. Mereka berasal 
dari ritual mitos yang sama dan telah didaur-ulang serta dipuja 

oleh banyak peradaban. 
Dalam salah satu wawancara di televisi, Madonna pernah 

mengatakan: 

... coba kupikirkan. Aku tidalc pernah menghadiri 

ibadah Yahudi. Aku ingin memperjelas, bahwa aku 
\ 

membaca Taurat, tapi aku bukan seorang Yahudi dan 

aku pun belum berganti agama ke agama Yahudi. 

Saat ini aku sedang mempelajari sebuah agama 

kuno, 3 

\ Sebuah agama kuno? 

Sekaran~ ini, Madonna telah menjadi salah satu artis yang 
merupakan bagian dari kelompok Illuminati. Tetapi itu bukan 

berati bahwa semua artis yang bekerja di industri musik 
terutama Hollywood adalah pengikut setan atau merupakan 
kaki tangan /Freemason. Masih banyak artis yang merupakan 
seniman besar dan mereka menciptakan sendiri musik tanpa 
terpengaruh hal seperti itu. 

I 

• . 3 WJ'vancara ini dapat Anda saksikan pada video yang dilampirkan pad a buku 
101. 

/ 
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Namun, bagaimana juga tidak bisa dipungkiri bahwa 

sebagian besar artis pop besar adalah alar yang digunakan 
untuk mempropagandakan Dajjal dan ajarannya. Pada dasarnya, 
artis pop seperti itu bukanlah artis sepenuhnya. Mereka tidak 
menulis sendiri musik atau lirik lagu, mereka juga tidak 

memilih sendiri lagu-lagu mereka, karena biasanya mereka 
hanya mengikuti apa yang diperintahkan. 

Itu berarti, ada orang lain yang memilihkan lagu untuk 
mereka, ada orang lain yang menuliskan lirik untuk mereka, 

ada orang lain yang menggubahkan musik mereka, dan lain 
sebagainya. 

Karena kelompok elit itu tengah mengendalikan industri 
musik, maka mereka jugalah yang mengendalikan tangga 
lagu popular dan memotivasi agar para artis meraih 

kesuksesan. 

Ada sebagian artis papan atas yang memang merniliki suara 
indah, tapi banyak pula yang hanya bermodalkan suara 

seadanya. Untuk yang satu ini, mereka hanyalah boneka yang 
mencekoki kita dengan gaya-gaya dan penampilan masa kini. 
Beberapa dari mereka sama sekali tidak mengerti maksud 

semua tujuan di balik hal itu. 

Namun yang lain tabu secara persis mengenai apa yang 
tengah terjadi. Tampaknya, seperti itulah cara Kelompok Elit 

memanfaatkan musik sebagai alat untuk mengendalikan 
masyarakat, dan dengan cara itu pula lagu-lagu (pemujaan) 

setan semakin berkembang. 

Rihanna: Salah satu artis illuminati muncul dari 

panggung Checkered 

Zaman Madonna memang belum berakhir. Dipastikan 

penyanyi yang satu itu masih akan tetap mewarnai dinamika 
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musik dunia dengan album
album terbarunya. Namun 

walaupun begitu, kini, seorang 

penyanyi seksi dan cantik 
tengah menjadi idola baru, 

terutama semenjak salah satu 
tembang hits-nya digandrungi 

di seluruh penjuru dunia. 
Penampilanya pun ditunggu
tunggu, baik secara live 

maupun melalui tayangan ~ 
video klip-nya di berbagai 
stasiun televisi. 

Rlhanna 

Orang yang tengah kita bicarakan ini tak lain adalah 
Rihanna. Dengan judul lagu Umbrella-nya, artis yang satu ini 
telah menyihir berbagai panggung dunia dan menjadi 

pembicaraan orang banyak. 

Mari kita perhatikan beberapa petikan syair lagu 
Umbrella, 

Ahuh Ahuh (Yea Rihanna) 

Ahuh Ahuh (Good girl gone bad) 

Perhatikan kata-kata good girl gone bad, yang artinya gadis 
baik-baik berubah menjadi perempuan nakal. Perempuan nakal? 

Bukankah begitu yang diinginkan oleh setan dan sistemnya? 
Mereka berkeinginan mengubah perempuan baik-baik-seperti 
Rihanna sebelumnya-menjadi perempuan nakal. Perempuan 

nakal di sini memiliki pengertian perempuan yang mudah 
menjual dirinya, dan tidak menjaga kehormatannya, serta 
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menjadi perlambang penggoda nafsu syahwat laki-laki. Tujuan 
setan melalui seorang idola ini adalah, agar perempuan baik
baik di mana saja mereka berada-apakah di AS, Inggris, 
Indonesia, ataupun negara Timur Tengah, Cina, dan Afrika
mengikuti sang idolanya. Dengan demikian, tatanan suci yang 
diwariskan oleh para Nabi (as) dan para pejuang kebenaran 
sebelumnya, dengan mudah digantikan oleh Tatanan Dunia 
Baru. 

Mari kita lihat petikan syair berikutnya, 

No clouds in my storms 

Let it rain, I hydroplane in the bank 

Coming down with the Dow Jones 

When the clouds come we gone, we Rocafella 

We fly higher than weather 

And GS's are better, You know me, 

an anticipation, for precipitation. 

Stacked chips for the rainy day 

Jay, Rain Man is back with little Ms. Sunshine 

Rihanna where you at? 

Kutukan Rihanna 

Perhatikan kata-kata yang terdapat pada lanjutan lirik lagu 

tersebut yang dinyanyikan oleh Jay-Z. Perhatikan kata storms 
(badai), rain (hujan), clouds (awan), anehnya hal itu bertepatan 

dengan hujan deras di Inggris dan Irlandia di saat lagu Umbrella 

menempati urutan teratas di negara tersebut. Bahkan, tabloid 

The Sun memperkirakan kejadian tersebut sebagai kutukan 
Rihanna (Rihanna Curse). Tabliod itu mensinyalir lagu Umbrella 

membawa pengaruh buruk bagi negara mereka, dan itu 
mengartikan bahwa hari di mana video klip Umbrella diambil 
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bertepatan dengan hari pembamaian Templar atau Friday the 

13th. Sungguh aneh buka.n? 

Sebelum lagi itu dirilis pada tanggal 14 Mei 2007, 

temperatur cuaca di Kota London dan Atena cukup tinggi, 
bahkan mencapai dua puluh derajat celcius. Bagaimanapun 

sehari sebelum dirilis, beberapa keadaan cuaca di beberapa 
tempat menjadi headline berita. Banyak pembaca tabloid The 

Sun yang meminta agar urutan tangga lagu Umbrella diturunkan. 
Menariknya, setelah lagu itu melorot dari peringkat satu, cuaca 
malah membaik. 

Ini cuplikan lagunya, 

It's raining 

Ooh baby it's raining 

Baby come here to me 

Come here to me 

It's raining 

Oh baby it's raining 

Situasi serupa juga terjadi di Selandia Baru, di mana lagu 
papan atas tersebut menjadi hits nomor satu di awal musim 

dingin 2007. Anehnya situasi itu adalah yang terburuk yang 
pernah dialarni oleh negara terse but. Selama kondisi itu terjadi, 
Kota Taranaki, Tauranga, dan Auckland mengalami badai 
tornado dan banjir. Anehnya lagi, ketika lagu itu posisinya 
melorot, di berbagai kota itu cuaca kembali membaik. 

Sebelum kita melanjutkan diskusi lirik lagu Umbrella, ada 

baiknya kalau kita meneliti siapakah Jay-Z yang menjadi 
penyanyi feature dalam lagu tersebut. 

Jay-Z adalah salah seorang penyanyi dan pencipta lagu yang 
dalam salah satu sampul albumnya menampilkan sim-bol 
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Freemason. Dan tidak bisa dipungkiri, ia telah terlibat begitu 
jauh untuk memoles Rihanna menjadi Bad Girl yang selalu 
menjadi ikon Kelompok Elit dalam menyebarkan misi
misinya. 

Melanjutkan lirik lagu tersebut, anehnya kambali kita 
menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mungkin kita berpikir 
bahwa lagu tersebut hanyalah sebuah senandung pelipur lara. 
Kita tidak pernah menyangka lagu yang sangat menghibur itu 

justru menjadi sebuah agenda tersembunyi yang secara mas sal 
akan 'mengubah' prilaku umat manusia, terutama kaum 
perempuannya. Mengapa kaum perempuan? Bukankah 
Muhammad Rasulullah (saw) pernah mengatakan bahwa 

tegaknya sebuah bangsa adalah bergantung kepada kaum 
perempuannya, bila perempuannya baik, maka baiklah bangsa 
tersebut, dan sebaliknya. 

Lalu spa sih rahasia yang akan kita temukan lebih lanjut 
dalam lirik lagu tersebut? Perhatikan lirik lagu Umbrella di 
bawah ini, 

When the clouds come we gone, we Rocafella 

We fly higher than weather 

Perhatikan terdapat kata Rocafella di dalam baris lirik 
tersebut. Siapakah Rocafella yang dimaksud. Itu tak lain dan 
tak bukan adalah keluarga Rockefeller yang menjadi penyokong 

terbesar kelompok (partai) Dajjal. Konon, David Rocefeller 
adalah seorang anggota Illuminati tingkat tinggi dengan 
sejumlah kemampuan yang unik-unik, seperti dapat 

mengetahui asal-usul atau jejak sebuah benda dari mulai 

diciptakan atau diproduksi hingga siapakah tangan terakhir 
yang memiliki benda terse but. Ia pun dapat mengurainya ketika 

benda itu sudah hancur-lebur atau terpisah-pisah. Bahkan salah 

94 



Sihir Musik 

satu proyek besarnya adalah memasang chip pada tubuh 

manusia agar mereka mudah diketahui dan dikendalikan di 
manapun mereka berada. 

Kita lanjutkan lagi dengan lirik lagu Umbrella berikutnya, 

When the sun shines, we 'II shine together 

Told you I'll be here forever 

Said I'll always be a friend 

Took an oath l'ma stick it out till the end 

Now that it's raining more than ever 

Know that we'll still have each other 

You can stand under my umbrella 

Kalimat When the sun shines, we'll shine together menyiratkan 
kata sun adalah Dewa Ra atau Dewa Matahari, sementara 

kalimat we'll shine together menyiratkan makna keunggulannya 
ketika bergabung antara Ra dan Horus yang menjadi Ra
Horakty sebagaimana pembahasan sebelumnya. Ini adalah 
ajaran pokok Freemason dengan Dajjal sebagi mesiahnya. 

Lalu lagu itu dilanjutkan dengan kalimat, 

Said I'll always be a friend 

Took an oath l'ma stick it out till the end 

Kalimat ini yang artinya aku telah mengatakan akan selalu 
menjadi temanmu (Duhai Pemimpinku) dan aku menyatakan sumpah 
(Took an oath) bahwa aku akan selalu bersatu tanpa perpisahan 

sampai akhir, tak lain dan tak bukan adalah pernyataan dan 
sumpah setia Rihanna atau pengikut Dajjal lainnya terhadap 
Umbrella (payung). Umbrella di sini bersifat alegoris yakni 

Dajjal yang mencurahkan hujan (rain) yang membentuk segitiga 
sebagaimana lambing masonik sehingga membentuk payung. 
Ini adalah sesuatu yang dipuja, baik oleh jay-Z maupun 
Rockefeller. 
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Tidak ada yang kebetulan dalam syair lagu ini. Semua sudah 

menjadi ritual, sudah menjadi doa, sudah menjadi mantra, 
sudah menjadi sikap pemyataan dan sumpah demi tujuan yang 
tidak pernah diketahui oleh umat manusia. Hanya para Nabi 

(as) dan orang-orang yang menggali petunjuk Tuhannya sajalah 
yang mengetahui semua di balik ini. 

Jika kita adalah seorang artis sukses yang menggunakan 
musik sebagai alat untuk menyampaikan masalah penting, 

maka kita dapat dengan mudah menarik perhatian. 

Sebaliknya, sebagaimana yang sudah disinggung bahwa ada 
artis yang didongkrak popularitasnya, maka pastinya ada pula 

artis yang dirusak reputasinya. Kelompok elit itu memang tidak 
menginginkan jenis musik yang dapat membangun jiwa, 
mendominasi industri, dan memberikan kesadaran kepada 

masyarakat. Sebaliknya, mereka sengaja memunculkan 
penyanyi pilihan untuk mendoktrinkan pesan-pesan mereka. 

Ritual Terselubung Di Atas Panggung 
Di sebuah acara Mtv, pemah terlihat Christina Aguilera 

dengan memakai gaun pengantin putih tengah menyanyikan 
lagu Like a Virgin di atas chekered floor. 

Lalu pada kesempatan itu pula, 

muncullah Madonna dengan mema
kai pakaian hi tam layaknya 
Freemason dari bawah ke atas, 

piramida. 

Dia berada di atas pirarnida itu 

dengan posisi tangan kiri 
pinggang, sementara tangan kanan-

nya lurus ke bawah. 
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KeLo~:po~ ILL~-<.V\.o\.LV\,CltL teLah V\.o\.tV\,clepa~ seoraV\,g 

b!.V\,tClV\,g ~Clll\, V\.o\.tll\,gorbtt~Clll\, seoraV\,g LClLV\,11\,tjCl 

W*tiiR¥1 3¥988 83 8 1 1· 

Aksi panggung ini pun membuat para hadirin bertepuk 
tangan dengan riuh. Tiba-tiba entah dari mana, terlihatlah 
mereka bertiga-ditambah Britney Spears yang mengenakan 

gaun pengantin putih tapi dengan rok yang lebih pendek
melakukan aksi panggung bersama. Muncullah seorang wanita 
dari sebuah dekorasi panggung yang menyerupai titik pusaran. 
Dalam acara (upacara) ini lalu terlihat Madonna membungkuk 

sambil mencium tangan Christina dan memberikan topi yang 
dikenakannya kepada Britney. Setelah Britney mengenakan 
topi itu, Madonna pun terlihat membalikkan badan Britney. 

Lalu Madonna juga memperlihatkan gerakan tangannya kepada 
Britney, yang seakan-akan dia mencampakkan Britney. 

Ketika mereka sedang melakukan aksi panggung bersama, 
terlihat Madonna berjongkok dan tangannya mengerayangi 

bagian paha Christina-seperti aksi seorang wanita yang 
mencintai wanita lainnya (lesbian)-untuk melepaskan renda 

putih yang dikenakannya. 

Ch!.rsHV\,Cl b~-<.~Clll\, Lag!. seor&~V\,g .. v!.rg!.V\, .. 

seteLal-'! •~-<.pa c&~ r&~• tt~-<., 1 &~ teLCl h cl tta h b!.s ~" 11\, 

sebag&~t &~11\,ggota per~~-<.V\.o\.p~-<.LClV\, 

a ,.. P 1 II I i H A 8&28*11rD" Wih• •MOW@ 

Madonna memberikan ciuman selamat tinggal kepada 
Britney, dan ciuman selamat datang kepada Christina. Itu pun 
diketahui sebagai ciumankontroversi an tara mreka. (Semua ini 

dapat disaksikan pada video yang disertakan dalam buku). 
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Madonna dan Kabala 

Mungkin banyak yang menganggap bahwa pembahasan dua 
bagian terakhir ini terlalu berani, namun itulah ungkapkan 
pendapat yang tidak disertai dengan bukti kuat. 

ladi, inilah buktinya. 

Piramida kelompok Freemason memiliki pangkat 33 
derajat. Pangkat tertinggnya adalah 32 derajat, namun pangkat 
ke-33 adalah pangkat kehormatan (honorary) yang berjasa 

kepada Freemasonry. Jika kita cermati, piramida di acara Mtv 
tersebut memiliki 13 anak tangga. Di situ, Madonna muncul 
dari piramida dan menuruni riga belas anak tangga. Britney 
dilepaskan, sedangkan Christina dipromosikan. Christina 

bukan lagi "gadis biasa" karena ia telah clitahbiskan sebagai 
anggota perkumpulan . 
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Dalam sebuah kesempatan, Texe Marrs memberikan 

komentarnya tentang adegan ciuman Madonna dengan Britney, 

Pertama-tama kalian harus memikirkan apa sebe

narnya kabala itu? Albert Pike pernah menyebutkan 

tentang Freemason di salah satu bukunya yang 

terkenal. Dia mengatakan bahwa Freemason 

bertumpu sepenuhnya pacta ajaran Kabala, yang 

dikenal juga sebagai ilmu sihir kaum Yahudi. Dan 

rabi Yahudi juga sudah mengakuinya. Mereka juga 

mengatakan bahwa dalam semua ritual Freemason 

akan kalian temukan ajaran Kabala. 

Madonna mungkin tertarik dengan ajaran 

tersebut, karena ia memang suka dengan sihir. Dia 

berpikir bahwa dia bisa mendapatkan keajaiban dari 

sihir tersebut. Dia bisa meningkatkan kekuatannya, 

dan menaiki puncak popularitasnya. Memang dia 

berhasil mencapai puncak, tapi dengan menyem bah 

Lucifer. Ciuman antara Madonna dan Britney Spears 

memang sengaja dilakukan, karena memang ritual 

rahasia ajaran kabala berdasarkan pacta ritual tantra 

atau seks. 

Albert Pike adalah anggota Freemasonry dan juga seorang 
perwira militer, penulis, dan pengacara. Dia diangkat sebagai 
Grand Commander of the Scottish Rite's Southern jurisdiction di tahun 

1859 dan menggelutinya selama tiga puluh dua tahun dalam 
mengembangkan ritual Kelompok elit. Ia juga menerbitkan 
buku berjudul Morals and Dogma of the Ancient and Accepted 
Scottish Rite of Freemasonry di tahun 18 71. Apa yang diakui Texe 
Marrs bahwa Albert Pike menyatakan bahwa fondasi dari 

99 



The Diary of Dajjal 

Freemason alah Kabala, maka itu membuktikan Madonna, 
Britney, dan Christina dianggap menjadi bagian di dalamnya. 
Tak ada keraguan lagi. 

Tidak hanya itu, bahkan mereka bertiga melakukan ciuman 
perpisahan dan ciuman selamat datang. Setelah itu, mereka 
bersama~sama menunjuk ke arah piramida tempat Madonna 
kali pertama muncul yang memang tepat berada di belakang 
mereka. 

Di atas lantai berpola papan catur (checkered), Britney telah 
dilepaskan. Tetapi, apakah ia benar-benar bisa terbebaskan? 

Perhatikan kondisinya sekarang. 

JY 
I 

Kehidupan Britney Spears yang morat-marit setelah 

ditendang dari Kelompok Elit 

Ternyata, setelah Britney keluar dari kelompok Elit terse but 
dan dia tidak lagi menjadi ikon di dalam dunia entertainment, 

Britney Spears diketahui menjalani kehidupan yang sangat 
berbeda dan penuh dengan masalah. Ia terlihat pernah 
membuat onar dengan memukulkan payung ke sebuah mobil 
dengan penampilan rambutnya yang dicukur habis dan tampak 
amburadul. Belum lagi sejumlah permasalahan yang kerap 
diekspos oleh media. 
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Rupanya itulah resiko 

yang harus ditanggung oleh 
seseorang ketika ia tidak lagi 

menunjukkan kesetiaannya 

kepada Dajjal. Kalau kita 
cermati lebih jauh, hal itu juga 
pernah dialami oleh Michael 

Jackson yang belum lama ini 
telah pergi meninggalkan 
kita. Setelah dia keluar dari 

Kelompok Elit, maka sengaja 
diciptakan tudingan bohong 
yang kerap dialamatkan kepa

danya, seperti pedophilia 
(gemar mencabuli anak di 
bawah umur) dan lain seba

gainya. 

Christina Aguilera yang kini 

semakin bersinar 

' 

Namun pertanyaannya, apakah Freemason yang tidak lagi 
membutuhkan Britney dan Michael, ataukah justru kedua orang 
itu yang sadar akan kegelapan ketika berada di dalam 

lingkungan Dajjal? 

Lalu bagaimana dengan Christina Aguilera? Bukankah ia 
sudah tidak lagi virgin dengan melakukan ritual yang kerap 

kaitannya dengan tantra dan seks-sebagaimana diungkap oleh 
Texe Marrs? Setelah ditahbiskan di panggung dengan lantai 
berpola papan catur, Christina semakin bersinar. Mereka 
hanyalah satu dari sekian banyak contoh. Salah satu alat yang 
dipergunakan oleh Dajjal. 
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' 

DALAM acara penganugerahan Piala Oscar tahun 2008, gedung 

Kodak Theater seolah menjadi lautan merah. Bukan saja berasal 
dari karpet merah (red carpet) yang memang menjadi ciri khas 
acara terse but, tapi juga dari warna gaun yang dipa.kai oleh para 

artis yang datang. Dengan bangga mereka memamerkan gaun 
merah seksinya, yang merupakan buah karya perancang 
terkenal, sambil tiada henti menebar senyum dan tawa 

menggoda. Mengapa kebanya.kan dari mereka memilih gaun 
berwarna merah? Apa makna yang terkandung di balik wama 
itu, atau mungkin lebih tepatnya, apa ma.kna di balik sosok 
wanita berbaju merah (The Lady in Red). 

Mungkin jawabannya bisa kita temukan melalui peran 

Connie Nielsen dalam film The Devil's Advocate. Film yang juga 
diperankan oleh Keanu Reeves itu menceritakan tentang 

seorang pengacara yang ditawarkan kesempatan sekali seumur 
hidup untuk bekerja di salah satu firma hukum paling sukses 
eli Amerika. Yang kita ketahui kemudian dari film terse but, pria 
yang menawari Keanu Reeves pekerjaan adalah seorang setan 
(diperankan oleh Al Pacino). Dan salah satu cara setan untuk 
membuat Keanu Reeves menggadaikan jiwanya adalah melalui 
karakter Connie Nielsen. 
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Sepanjang film, Connie sering sekali ditampilkan dengan 
mengenakan pakaian berwarna merah, belum lagi rambutnya 
yang juga berwarna sama. Dikisahkan Keanu Reeves selalu 

terbayang-bayang dan sangat terobsesi dengan karakter yang 
dimainkan Connie Nielsen. Bahkan, ia rela melakukan apa pun 
untuknya, sehingga wanita itulah yang menjadi titik 
kelemahannya. 

Wanita berbaju merah merepresentasikan kehidupan yang 

lebih bergairah. Dia adalah gangguan sekaligus janji palsu akan 
sesuatu yang lebih baik-sesuatu yang lebih menggairahkan. 
Dia adalah pelarian dari tanggung jawab dalam kehidupan 
nyata. Pelarian dari kewajiban untuk melakukan hal yang benar. 

Dia merepresentasikan kebebasan dari jalan berliku yang harus 
ditempuh seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dia 
merepresentasikan segala hal yang kita inginkan dan dia bisa 
membuat kita percaya bahwa dengan memilikinya, maka 
kehidupan kita akan lebih baik. 

The Lady in Red adalah senjata rahasia setan. Dia mewakili 
semua hasrat kita terhadap seks, uang, dan popularitas. Melalui 
dirinya, kita lebih memilih kenikmatan duniawi dibanding 

kekekalan di akhirat. Melalui dirinya, setan berhasil menguasai 
jiwa kita. Setan telah mempersiapkannya untuk menunggu kita 
di setiap sudut. Sanggupkah kita bel ajar untuk menolaknya dan 

menjauhi cara lain yang digunakan di dalam sistem Dajjal ini? 

Kehidupan yang kita jalani ini dipenuhi dengan ujian, dan 
semua itu tidak mudah dilewati. Yang menjadi pertanyaan 
besarnya adalah apakah kita siap untuk menerima tan-tangan? 

Hollywood Kota Impian 
Siapakah yang tidak mengenal Hollywood dewasa ini? 

Hollywood adalah 'surga' bagi mereka yang mencari perun-
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tungan di bidang seni film dan drama. Hollywood adalah 

tempat di mana buah kesuksesan telah terjamin. Tidak begitu 
mengherankan jika begitu banyak orang bermimpi nama 

mereka beserta signature-nya tercantum dalah Walk of Fame 
yang berada sepanjang trotoar Hollywood Boulevard. 

Bagi mereka yang telah sukses disana, maka patutlah 

berterima kasih kepada H. 1. Whitely yang telah mendirikan 
tanah seluah 164 kilometer persegi tersebut yang berada di 

Kalifornia sebagai 'surga' bagi para seniman dunia hiburan. 
Namun, tidak semua orang begitu mengenal sang pendiri 
Hollywood tersebut. 

H. 1. Whitely adalah salah satu dari sekian toloh terkenal 

di AS yang merupakan anggota perkumpulan rahasia 
Freemasonry. Anda bisa mengkonfirmasikan kebenaran ini situs 
atau buku kesohor bernama The Father of Hollywood (situsnya: 
www. thefatherofhollywood.com). Berikut adalah penuturan 

dari salah satu kerabat keluarga H. 1 Whitely, 

Sebagai anggota Mason, aku merasa perlu meng

informasikan padamu bahwa Bapak Hollywood 

bernama H. J Whitely adalah kakek buyutku. Dialah 

yang memilki kompleks seluas 500 akre di Highland 

dan Hollywood Boulevard. Dia memberitahuku bahwa 

film pertama kali yang dikeluarkan oleh Hollywood 

dilakukan di kebun buahnya. Dia mendirikan Holly

wood Hotel dan Bank di sudut distrik Highland dan 

Hollywood. Dia juga yang mengembangkan lembah 

San Fernando. Kini, ia bersemayam di Hollywood For

ever Cemetery dan di situs kuburannya tercatat "The 

Father of Hollywood." Itulah nama yang dialamatkan 

kepadanya saat ia masih hidup dan muncul di 
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berbagai sumber berita dan media seperti Los Ange

les Times. John Whitely (www.thefatherojhollywood.com) 

Pada kesempatan lain pula, Syeikh Hamzah Yusuf pernah 
memeberikan ceramahnya di sebuah kesempatan, 

Hollywood berasal dari paduan kata yang memiliki 

arti yang menarik. Kata tersebut kali pertama 

digunakan oleh kaum penyembah berhala. Hollywood 

berarti kayu suci (holly dan wood) , yaitu kayu yang 

biasa dipakai untuk membuat tongkat sihir. Tongkat 

sihir tersebut dipercaya dapat membuat penyihir yang 

menggunakannya akan memperoleh kekuatan untuk 

menghipnotis dan mengendalikan orang lain. 

Mungkin semua itu hanyalah simbol, tapi jika 

dimengerti lebih mendalam, kita akan menyadari 

bahwa kota Hollywood memang membuat orang 

terhipnotis . Itu adalah kota impian dan orang sering 

menyebutnya mesin mimpi di Amerika Serikat. 

Hollywood membuat orang berfantasi dan terus 

bermimpi. Yang menarik sekarang ini adalah apa yang 

terjadi di film, di ruang gelap, dan di televisi, akan 

tampak seperti sebuah proses penghipnotisan yang 

biasa di sebut tahap penangguhan ketidakpercayaan. 

Kita memasuki sebuah tahap, di mana kita meng

abaikan rasa tidak percaya, dan justru mempercayai 

imajinasi sebagai kenyataan. Itu adalah sebuah 

kesalahan. Film bagaikan sebuah sihir. Semua yang 

ada di dalamnya hanyalah sihir. Kita menyaksikan 

film dan tersedot ke dalamnya, bahkan ada orang

orang yang menangis disebabkan film. Semua 

perasaan haru itu hanya disebabkan oleh film. 
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Banyak film yang menjadi elemen penting untuk 

mengendalikan orang agar menganggap bahwa 

perasaan haru yang mereka rasakan sebagai penga

laman pembersihan dosa. Aristoteles pernah menga

takan bahwa dibutuhkan elemen tragedi untuk 

memunculkan pengalaman haru. Itu sebabnya 

banyak film dan berita yang menyuguhkan tragedi 

menjadi sangat diminati oleh masyarakat. 

Semua orang menyaksikan berita dan mengalami 

perasaan haru karena melihat tragedi yang dialami 

oleh orang lain. Di samping itu mereka juga merasa 

aman dan puas bahwa di dalam kehidupan nyata, 

mereka tidak perlu mengalami hal seperti itu. Itu 

adalah metode yang penuh intrik dan cerdas. Semua 

itu terasa sangat berbahaya dan harus terdapat cara 

un tuk mencegahnya. Ban yak orang yang juga 

memiliki pemikiran semacam itu, tapi mereka tidak 

berusaha bekerja sama untuk mencegahnya. 

Dengan pengaruh sebesar itu, Hollywood menjadi alat 
yang begitu sempurna untuk memuluskan rencana kelompok 
Freemason. Salah satu caranya adalah dengan memunculkan 
sosok The Lady in Red di dalam berbagai filmnya. Marilyn 
Monroe adalah salah satu simbol The Lady in Red yang dicipta
kan oleh Hollywood. Dan dengan kepergian Marilyn Monroe, 
bukan berarti sosok The Lady in Red juga akan terkubur 
bersamanya. Mengapa? Jawabannya, Hollywood akan 
senantiasa dan tanpa henti untuk mencetak berbagai Marilyn 
Monroe baru. Semua itu harus dilakukan untuk membuat kita 
tetap berada di alam mimpi, dan mempersembahkan hid up kita 
untuk mencapai dunia ilusi yang lebih menggairahkan. 
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Hollywood juga suka menganggungkan Tuhannya. Hal ini 
dapat dilihat dari film-filmnya yang banyak memunculkan 
simbol si Mata Satu. Tidak hanya terbatas pada jenis (genre) 

film tertentu saja, tapi hampir semua jenis film banyak yang 
disusupi simbol tersebut, baik secara terang-terangan, maupun 
tersembunyi. Bahkan penyusupan simbol itu sudah merambah 

ke dalam film-film kartun yang biasa diminati oleh kalangan 
anak-anak. Yang paling jelas tentu saja film Monster Inc. 

Dalam film tersebut di tengah-tengah logo M terdapat 
simbol mata satu, dan salah satu tokohnya pun bermata satu. 

]ika mau memperhatikannya dengan lebih teliti, maka kita akan 
bisa mendapatkan bukti dan contoh dari film lainnya. 

Selain itu, melalui film-filmnya pula, Hollywood selalu 
berusaha untuk membersihkan citra kelompok Freemason, dan 

berusaha untuk menipu penonton agar menganggap mereka 
sebagai orang baik. Mereka digambarkan sebagai kelompok 
yang mempertahankan dan menjaga harta karun negara (The 
National Treasure) . 

Sebenarnya apakah 
"Harta Karun Negara"? 

Dalam sinopsis film yang dibintangi Nicholas Cage ini 

mengisahkan tema petualang sang pemburu harta karun yang 
hilang di AS berdasarkan sebuah kode rahasia di balik piagam 
deklarasi kemerdekaan AS (Declaration oflndependence) yang 

berhubungan erat dengan Freemasonry dan Knight Templar. 

Itu adalah "harta karun" para Ksatria Templar yang tersem

bunyi di kuil Sulaiman. Tapi harta karun itu bukan berupa emas 
atau perhiasan, seperti yang sering digambarkan di dalam film. 

Yang ditemukan oleh para Ksatria Templar adalah sebuah buku, 
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yang mengajarkan ilmu sihir rahasia dan penyembahan 
terhadap setan. Bukan suatu yang mengherankan jika kelompok 
Freemason sangat berhasrat mendapatkannya. Seperti yang 
telah dibahas sebelumnya, bahwa dasar-dasar ajaran kelompok 
Freemason adalah Kabala yang memang menekankan pada 
unsure sihir dan ritual kuno. Sejak saat itu mereka berhasil 
mengambil-alih kendali dunia. Mereka mempraktikkan 
Tatanan Dunia Baru yang mereka buat demi keuntungan bagi 
si Lucifer. 
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CITRA ARAB YANG BURUK 
DAN TANAH 

YANG DIJANJIKAN 
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DR. JACK SHAHEEN, seorang profesor pensiunan guru besar 
Universitas Southern Illinois pernah menulis sebuah buku 

berjudul Reel Bad Arabs-How Hollywood Vilifies a People 
(Kumpulan Orang Arab Jahat-Bagaimana Hollywood 

memfitnah orang-orang Arab). 

Arab adalah kelompok yang paling sering difitnah 

dalam sejarah Hollywood. Mereka seringkali digam

barkan sebagai manusia rendahan, atau-meminjam 

julukan Nazi kepada kaum Gipsy dan Yahudi

dijuluki untermensch. Citra itu sudah melekat lebih 

dari satu abad lamanya. 

Selama tiga puluh tahun, aku memperhatikan 

bagaimana para pembuat citra menampilkan orang 

Arab di layar perak. Bukuku yang terbaru, Reel Bad 

Arabs-How Hollywood Vilifies a People, mengupas 

lebih dari 1000 film. Mulai dari film lama hingga film 

hits masa kini. Melalui buku tersebut, aku mencoba 

menunjukan apa yang selama ini tidak pernah 

diperhatikan orang. 

Pola konsisten yang berisi kebencian dan stereotip 

terhadap Arab. Itu sangat berbahaya, karena stereotip 
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tersebut akan merenggut 

seluruh rasa kemanusiaan 

orang yang melihatnya. 

Segala aspek dalam budaya 

kita akan menggambarkan or

ang Arab sebagai bajingan. 

Kita mengambil beberapa 

citra yang sudah terbentuk 

dan mengulangnya secara 

terns menerus. Tidak peduli Dr. Jack Shaheen 

apakah orang Arab itu tinggal di Paduka, Kenctucky, 

atau Woodriver, Illinois, yang kita tahu mereka 

semua adalah sama. 

Kita disuguhkan sebuah mitologi yang bemama 

citra orang Arab di Hollywood. Mitos negeri Arab. 

Negeri Arab dulu adalah negeri Arab sekarang. Arab 

hanyalah sebuah karikatur dimensional. Kartun yang 

dipergunakan oleh para pembuat film untuk 

menampilkan para bajingan. 

Berulang-ulang kali kita melihat orang Arab 

digambarkan sebagai badut yang hanya hadir di 

dalam sebuah film untuk dijadikan bahan lelucon. 

Stereotip tersebut telah tersebar luas, dan orang 

nyaris tidak menyadarinya karena memang kita 

tumbuh besar dengan citra seperti itu. Lihat saja di 

televisi. Kita kini memiliki televisi yang selalu 

menujukan kepada kita bahwa selain teroris 

berasal dari Arab, tapi orang keturunan Arab yang 

sudah menjadi warga negara Amerika pun adalah 

teroris. 
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Poster film Sleeper Cell 

Contoh paling jelas dapat 

dilihat di dalam film Sleeper 

Cell. Film itu bercerita 

tentang kelompok Islam yang 

terkenal kejam beroperasi di 

sudut jalan. Sernua orang 

Arab adalah anggota jaringan 

tersebut, bahkan tuna wisma 

sekali pun. Bukan itu saja, 

orang Arab bertarnpang Barat 

pun ikut ambil bagian dalam 

konspirasi anti-Amerika. 

Mereka adalah aktor Israel yang memerankan teroris 

muslim. Di dalam film tersebut mereka menyatakan perang 
terhadap Amerika. Dan mereka akan memenangkan perang itu 
dengan cara menakuti dan meneror orang Amerika. Menurut 
mereka, cara terbaik untuk memberikan pelajaran itu adalah 

dengan menyerang mereka di tempat tinggal mereka, lokasi 
bekerja, dan arena bermain. Tentu saja hal itu menimbulkan 
ketakutan dan kebencian yang mendarah daging. 

Ketakutan serta kebencian itu telah sangat merasuk ke 

dalam jiwa orang Amerika dan penduduk dunia lain yang 
melihatnya. Mereka terpengaruh dengan semua citra buruk 
orang Arab yang ditarnpilkan televisi. Sehingga, ketika orang 

Arab yang tidak berdosa terbunuh, ketika mereka di born, 
dilukai dan disiksa di berbagai tempat, bukan sesuatu yang 
mengherankan jika kita sama sekali tidak merasa kasihan
atau yang lebih buruk lagi-justru menarnpakkan rasa syukur. 

Rush Limbaugh Show adalah acara bincang-bincang di radio 

Amerika, Premiere Radio Network, yang dibawakan oleh Rush 
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Limbaugh. Sejak kali pertama disiarkan pada tanggall Agustus 
1988, acara tersebut menjadi favorit dan mempopulerkan 
format bincang-bincang politik. Dalam acara tersebut, pernah 

ditayangkan adegan penyiksaan terhadap orang Arab yang 
berada di dalam penjara dan dilakukan oleh penjaga berkulit 
putih. Orang-orang Arab itu ditelanjangi, dipukuli, disiksa, 
bahkan dilecehkan secara seksual oleh tentara Amerika yang 
berseragam dan menenteng senapan. Apa yang terjadi di dalam 

penjara itu semacam inisiasi mematikan. Dan mereka berusaha 
menghancurkan hidup para tahanan itu. Meraka melakukannya 
sebagai bentuk pelepasan emosi, semacam perpeloncoan dan 
olok-olok kejam. 

Sebagian besar manusia tidak peduli dengan mereka. 

Banyak di antara kita yang telah dikondisikan untuk berpikir 
bahwa penduduk Arab yang tidak bersalah adalah kloning dari 
AI Qaeda dan Saddam Husein. Mereka semua sama dan satu 
kesatuan, jadi kita dipaksa untuk tidak meletakan rasa simpati 
atau berusaha mengerti keadaan mereka. 

Mengapa banyak orang yang bisa sampai kehilangan rasa 

kemanusiannya seperti itu? jawabannya itu disebabkan oleh 
hegemony Hollywood dan media telah dikuasai oleh kaum 
Zionis. Merekalah yang sengaja mengatur skenario semacam 
itu. Namun apakah yang dimaksud dengan seorang Zionis? Itu 

berarti kalian mendukung segala usaha untuk pembentukan 
"Zion". 

Apa dan di mana "Zion"? 

Tanah Zion ini direncanakan akan membentang dari sungai 
Nil di Mesir hingga sungai Eufrat di lrak, dengan ibukotanya 

di Yerusalem. 
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Peta the Promised Land 

The Promise Land (Tanah yang dijanjikan) begitulah mereka 
menyebutnya. Tanah tersebut berlokasi di TimurTengah. Tentu 
saja rencana sebesar itu tidak mungkin berjalan mulus dan 

tanpa tentangan. Jadi, siapa yang akan menentang rencana 
pembuatan Tanah Yang Dijanjikan itu? Tentu saja penduduk 
yang mendiami wilayah tersebut, yaitu orang Arab. 

Pikirkanlah lebih mendalam. Mereka mengendalikan media 

agar sengaja menggambarkan orang Arab sebagai orang yang 
jahat. Tanah yang dijanjikan ternyata berada di Timur Tengah. 
Hubungkan potongan teka-teki itu. Orang-orang sengaja 
didoktrin untuk menerima apa yang tetjadi sekarang dan di mas a 

depan. Agar pengikut Zionis dapat mewujudkan tanah yang 
dijanjikan yaitu Zion yang selama ini sudah mereka tunggu. 

Sungai Nil, sungai Eufrat, dan Israel atau Zion, kesemuanya 
menjadi satu kesatuan. Apakah kita bisa melihat bagaimana 
semua itu saling terkait dengan Tatanan Dunia Baru dan "Timur 

Tengah yang Baru" seperti yang dipropagandakan oleh 
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pemerintah Amerika Serikat? Apakah kita kini mengerti 
mengapa orang Arab dan muslimin digambarkan sedemikian 

rupa di Hollywood dan berbagai media? 
Zion pasti akan didirikan, baik itu melalui perang atau 

konsensus (perjanjian). Tetapi, jenis konsensus seperti apa itu? 
Yaitu konsensus di mana pemimpin negara-negara tersebut 

dikendalikan sepenuhnya oleh kelompok Zionis, di mana para 
pemimpinnya sangat bergantung pada dukungan mereka, 
sehingga pernimpin tersebut tidak akan pernah bisa berkata 

tidak terhadap perintah mereka. 
Sekarang, mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi di 

wilayah Timur Tengah pasca pembentukan negara Israel pada 
tahun 1948: 

Mesir: menandatangani perjanjian dengan Israel pada tahun 
1979 di Washington. Sejak saat itu, lantaran kepatuhannya 
yerhadap perintah Zionis, pemimpin mereka tetap berdiam diri 
melihat rakyatnya menderita. 

Yordania: Raja Yordania menandatangani perjanjian dengan 
Israel pada tahun 1994. Dan setali tiga uang 

dengan pemimpin Mesir, ia pun tetap berdiam diri 
menyaksikan penderitaan yang terjadi di Timur 
Tengah, sementara ia terus mematuhi perintah 

kelompok Zionis. 
Arab Saudi: sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan 

kepada pewaris tahta, keluarga kerajaan Arab 

Saudi hingga saat ini menjadi sekutu terbesar AS. 
Palestina: sejak tahun 1948, yaitu ketika berdirinya negara 

Islarel, tidak pernah ada kedamaian di sana. 

Lebanon: selama 30 tahun, apa yang terjadi di sana tidak 

berbeda jauh dengan Palestina. Penduduknya pun 
tidak pemah merasakan kedamaian. 
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Irak: pad a April 2003, perang teror yang telah lama 
·berlangsung, akhirnya mengakibatkan masuknya 
pasukan AS ke negara tersebut. Akibatnya, para 

penduduk Irak merasakan penderitaan hingga kini. 

Suriah dan Iran adalah dua negara Timur Tengah lain yang 
juga menentang rencana kelompok Zionis, dan kedua negara 
tersebut masuk ke dalam daftar "Poros Setan". 

Karikatur ini menun

. jukkan bahwa Iran, Suriah, 

setan, 

yang 
ikut 

kami mendengarkan. jika ketiga negara ini tetap menentang 
Amerika Serikat seperti sikap yang mereka tunjukan hingga 
saat ini, maka tidak mengherankan jika nasib yang akan mereka 
terima menjadi sama dengan Irak nantinya. 

Tidak ada harapan lain atas seorang Yahudi sejati yang 
merasa tersinggung dengan apa yang telah kujabarkan, karena 
Yahudi sejati akan percaya dengan kata-kata berikut: 
£.~:~.a~--~'_ -.1'1~ -- ~~·~f"'®-==---m 

R.abt tjt'lll\..g sesuggul-111\..tjt'l ai«.Clll\.. s.eLaLu 11\A..ell\..etall\..g 
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PeV~.tucla s.os.taLi.s. Al«.k!.Yi. perall\..g clall\.. i.li\A..peri.aU.s.V~.te. 

@JHH %® 6"'..,~:~ 

121 



BAB 13 

FITNAH TERHADAP ISLAM 

123 



Fitnah Terhadap Islam 

MENURUT data FBI, kejahatan di Amerika dengan target 

warga muslim atau orang yang berpenampilan seperti orang 
Timur Tengah meningkat tajam setelah serangan 9/11. Itu 
semua disebabkan oleh pemberitaan media pasca peristiwa 9/ 
11 yang sangat mendeskreditkan Islam, umat muslim, dan 

orang Timur Tengah. 

Kita terpengaruh dengan kebencian, pendeskreditan, dan 
penangkapan yang disajikan melalui ilustrasi televisi. Kita 
mengabaikan fakta, mengabaikan bukti, sekali pun kita tahu 
bahwa semua itu benar, karena kita masih percaya dengan 

mitologi yang selama ini dicekokkan ke dalam pikiran kita. 
Mitologi tersebut sudah sangat terserap di dalam alam 
bawah sadar kita. Stereotip biasanya bertahan lama dan 
banyak di antara kita yang merasa senang menyimpan 
prasangka. Kita tidak mau berubah, karena kita telah terbiasa 

melakukannya. 

Ketika menyebut kata Arab, apa yang ada di benak kita? 
Apa bayangan yang terlintas di dalam pikiran kita? Apakah 
kita melihat manusia yang sesungguhnya bahwa di balik 
perbedaan budaya dan geografis, sebenarnya mereka sama 

dengan kita? 
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Ketika membicarakan tentang wanita Arab, bayangan apa 
yang terlintas di dalam pikiran kita? Apakah kita melihat 
wanita yang tertawa, bermain, dan mengagumi anak mereka? 
Wanita karier sekaligus ibu rumah tangga. Di zaman modern 

ini, tidak semua wanita arab menjadi ibu rumah tangga, 
mengenakan kerudung, dan pakaian serba tertutup. Wanita 
Arab kini tidak jauh berbeda dengan wanita di negeri Barat. 

Mereka berpakaian modern dan memiliki karier yang bagus. 
Bahkan mayoritas mahasiswa di Arab adalah wanita. 

Lalu, Gambaran seperti apa yang ditampilkan media kita 
terhadap pria Arab? Apakah kita melihat ayah penyayang atau 

pria yang berusaha keras untuk menghidupi keluarga. 
Bagaimana dengan remaja Arab? Apakah kita melihat mereka 
sebagaimana remaja di belahan dunia lain? Yang bermain dan 

menikmati masa remajanya mereka dengan melakukan 
kegiatan yang positif? 

Lalu bagaimana dengan agama di negeri Arab? Apakah kita 
melihatnya sebagai ajaran yang pengaruhnya mendominasi 

segala segi kehidupan masyarakatnya? Apakah kita sadar, 
meskipun agama memiliki peran besar di negara-negara Arab, 
tapi agama juga berpengaruh dan mendominasi segala hal di 

Amerika Serikat-bukan hanya di Timur Tengah. 

Ketika kita membiacarakan orang Arab dan agamanya, 
apakah pemeluk agama Kristen juga terlintas dalam benak 
kita? Apakah kita ingat bahwa ada lebih dari 20 juta pemeluk 

agama Kristen yang hidup berdampingan dengan damai 
bersama warga muslim selama berabad-abad. Media tidak 

penah mempublikasikan segala hal yang berkaitan dengan 
kebaikan dan kedamaian di negeri Arab. Semua itu 

disembunyikan, seolah memang tidak pernah ada. 
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Memang ada beberapa pembuat film yang menampilkan 
orang Arab dan orang Arab-Amerika dengan segala 
kompleksitas mereka, sebagai cara untuk menghapuskan 
stereotip melalui komedi. Karena memang itulah fungsi 
komedian, untuk menyampaikan masalah yang sensitif dengan 
cara yang lebih ringan dan lebih mudah diterima. Sudah banyak 
komedian yang terbukti sukses melakukannya, sebut saja 
komedian kulit hitam dan komedian Yahudi. Dan kini, 
komedian Arab juga melakukan hal serupa. Inilah salah satu 
cara untuk meredakan ketegangan yang selama ini terjadi. 

Namun, semua itu belum seberapa dibandingkan dengan 
stereotip yang selama ini sudah sangat melekat di benak 
masyarakat. Bagi orang Arab, rencana media sudah terbaca 
dengan jelas. Sedangkan bagi negara di luar Arab, rencana 
terse but masih samar-samar. Namun, tugas kita adalah jangan 
sampai menjadi korban kondisi seperti itu. 

Rencana mereka sudah jelas terbaca, dan sesuai dengan 
konsep "Perang Teror" dan "Tatanan Dunia Baru". Rencana 
yang sama, hanya berbeda nama. Dalam dunia zaman sekarang, 
ketika ada seseorang yang menyebut tentang Islam, apakah 
tanggapan masyarakat umum akan melihatnya sebagai agama 
yang cinta damai dan menyatukan perbedaan? Atau justrukah 
sebagai agama yang cinta peperangan, berisikan orang-orang 
kejam dan sadis? Ataukah sebagai agama yang memberikan 
kebebasan dan penghargaan kepada kaum wanita? Ataukah 
sebagai agama yang suka menyelesaikan masalah dengan cara 
kekerasan dan demonstrasi yang berujung anarkis? 

Jika Islam mucul dalam pemberitaan media dan berada di 
halaman depan surat kabar, gambaran seperti apakah yang akan 
mereka pilih untuk ditampilkan? Apakah orang-orang yang 
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berdemontrasi dengan cara damai dan menganggungkan 
perdamaian sebagai sebuah solusi? Ataukah demonstrasi 
anarkis dengan pesan-pesan kematian, ancaman, dan 
kebencian? 

Di Kota London, pernah diadakan demonstrasi yang 
mengatasnamakan kepentingan kaum muslim, akan tetapi 
terdapat kejanggalan di baliknya. Jika diperhatikan dengan lebih 
teliti, kita akan menyadari bahwa ada dua hal yang terlihat 
jelas sekali. 

Pertama, semua poster yang dibawa oleh para demonstran 
menyampaikan pesan kebencian yang sama, dan ditulis dengan 
tulisan tangan yang sama. Itu berarti hanya ada satu orang yang 
menulis semua poster itu! 

Kedua, yang juga terlihat jelas adalah semua demonstran 
yang memegang poster menutupi wajah mereka dengan sorban. 
Nyaris tidak ada satu pun bagian wajah yang terlihat dengan 
jelas dan dapat dikenali. Tidak ada yang tahu siapakah orang 
yang berada di balik sorban tersebut? Apakah benar orang 

muslim yang membela kepantingan sesamanya, ataukah orang
orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari 
demonstrasi terse but? Mengingat demonstran lain dengan cara 
terang-terangan menampakan wajah mereka, maka yang satu 

ini merupakan sebuah keanehan tersendiri. 

Ada apakah Gerangan? 

Fitnah lain terhadap Islam juga climunculkan dalam bentuk 

karikatur yang berjudul The Face of Mohammed (Wajah Nabi 

Muhammad). Itu adalah gambar karikatur sebuah tengkorak 
manusia yang diisyaratkan sebagai Nabi Muhammad (saw). 

Di dalam tengkorak tersebut, terdapat kata-kata 'kebencian, 
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membunuh, anti-semit, teror, kematian, born bunuh diri, dan 
penganiayaan'. Karikatur itu mengisyaratkan bahwa Nabi 

Muhammad (saw) adalah orang sadis dan kejam, yang di dalam 

kepala beliau hanyalah berisi pemikiran semacam itu. Dan 
ajaran kejam itulah yang kini dibawa oleh para pengikutnya. 

Dalam karikatur lain, terdapat dua tokoh yang wajahnya 

tertutup tudung hitam. Di baju salah satu tokoh, tertulis kata 
Al Qaeda, dan tangan tokoh tersebut menggenggam pisau, 

sedangkan tokoh lain memegang buku yang berjudul Etika 
Menyiksa. Jelas sekali maksud karikatur tersebut ingin 
menyampaikan bahwa orang-orang Al Qaeda memang 
dipersiapkan sebagai tentara penyiksa. 

Semua itu adalah fitnah yang telah disiapkan dengan sangat 
matang dan rapi. Itu sebabnya, jangan pernah menerima begitu 
saja apa yang ditampilkan di hadapan kita. 
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Janganlah mempercayai sesuatu, 

sampai "sesuatu" itu secara resmi dilarang." 

-Claud Cockburn 

PERANG terhadap terorisme telah dimulai dengan terjadinya 
peristiwa pembajakan pesawat, yang kemudian ditabrakan 
ke menara kembar WTC, dan mengakibatkan nyawa ra

tusan orang hilang begitu saja. Namun apakah perang teror 
yang sesungguhnya benar-benar diawali pada tanggal 11 
September? Salah. Perang ini sebenarnya direncanakan jauh 
sebelumnya, tidak lama setelah kejatuhan Uni Soviet yang dulu 

dikenal sebagai negara adidaya bersama dengan Amerika 
Serikat. 

Sebagai satu -satunya negara adidaya yang tersisa, Am erika 

Serikat memandang perlunya meyakinkan masyarakat dunia 
akan adanya ancaman global. Semua itu bukan tanpa alasan, 
karena Amerika Serikat membutuhkan alasan untuk bisa tetap 

membangun serta membiayai agenda militer. Dengan 
demikian, wajah teror diciptakan sebagai langkah awal untuk 
mencapai tujuan utamanya di Timur Tengah pada khususnya 
dan dunia pada umurnnya. Yaitu, tujuan yang dibangun menuju 

dominasi global. 
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Berikut adalah petikan wawancara dengan Aaron Russo, 
seorang pelaku bisnis hiburan, pembuat film, dan aktivis 
politik, 

Aaron Russo seorang pengusaha di dunia entertainment, 
pembuat film, dan aktivis politik. Di datang dari keluarga 
Yahudi Sephardi (Yahudi latin) yang berasal dari Spanyol. 
Dia memulai karirnya saat mempromosikan acara Rock n Roll 

Show di sebuah teater local tatkala masih SMU. Baru-baru ini 
dia membuat salah satu film kontroversi berjudul Freedom to 
Fascism, sebuah documenter tentang kejahatan Amerika 
Serikat. 

Aaron berkata, 

"Aku bertemu dengan 

Rockefeller melalui 

seorang jaksa perem

puan kenalanku. Kata 

jaksa itu, di antara 

keluarga Rockefeller 

Russo terlihat bersama Rockefeller ingin menemuiku. 
Aku membuat sebuah 

video yang berjudul Bad as Hell (Seburuk Neraka). 

Setelah menyaksikan video itu, Rockefeller lantas 

ingin menemuiku. Pada waktu itu, dia tahu kalau 

aku tengah mencalonkan diri pada pemilihan 

gubernur Nevada. Rockefeller adalah seorang yang 

luar biasa cerdasnya. Dulu kami sering berdiskusi 

dan bertukar pikiran. Dialah yang mengatakan 

kepadaku sekitar seebelas bulan sebelum terjadinya 

peristiwa 9 I 11 bahwa akan ada terjadi sesuatu. 

Kemudian setelah kejadian itu, kita akan menduduki 
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Afghanistan untuk membuat saluran dari Laut 

Kaspia. Lalu kita akan menduduki Irak, 

mengambilalih ladang minyak, membangun basis di 

Timur Tengah, dan menjadikannya sebagai bagian 

dari New World Order (Tatanan Dunia Baru). Kita 

pun akan menggulingkan Hugo Chavez dan 

mengambil alih Venezuela. Tidak berapa lama 

kemudian, terjadilah peristiwa 9 j 11". 

Kini, kita telah melihat dengan jelas sekali bahwa peristiwa 
9/11 adalah sebuah inside job (pekerjaan yang dilakukan oleh 
orang-orang dalam) . Ban yak sekali sumber rujukan yang 

tersedia yang akan membuktikan hal tersebut. Jika kita ingin 
melakukan riset melalui internet, saya sangat menyarankan 

untuk melakukan pencarian melalui Google. Pada kotak 
pencari, k~tiklah "Operation False Flag", kemudian cari tabu 
mengenai "Tim Osman". Tim Osman adalah kode nama salah 

satu agen CIA yang telah bekerja dengan setia pada CIA selama 
bertahun-tahun. Lalu siapakah sebenarnya Tim Osman 
tersebut? Tidak lain dan tidak bukan mereka itu adalah 

Osama Bin Laden yaitu orang yang mengaku dan dianggap 
bertanggung jawab atas peristiwa 9/11. Semuanya itu 

tercatat dengan jelas di dalam dokumen CIA, yang menyatakan 
tentang kedatangan Osman=Usama/Osama Bin Ladin 
(OBL). 

Inilah pernyataan George W. Bush atas peristiwa 9/ 
11, 

Warga negaraku sekalian, saat ini cara hidup kita, 

kebebasan kita berada di bawah serangkaian 

serangan teroris yang disengaja dan mematikan. 
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Karban serangan ini adalah mereka yang berada 

dalam pesawat udara ketika itu, para pekerja eli Wall 

Street, sekretaris, pebisnis, pria dan wanita, militer, 

dan polisi federal, para ayah dan ibu ... 

Islam menjadi musuh sempurna bagi rencana mereka. 
Fitnah yang dilancarkan kepada Islam akan semakin 

memuluskan jalan menuju tujuan utama mereka. Padahal 
semua itu adalah kebohongan yang dikemas dengan san gat rapi 
dan disuguhkan melalui propaganda media. 

Aaron Russo melanjutkan, 

"Aku ingat, Rockefeller bercerita kepadaku 

mengenai (apa yang akan dilakukan terhadap) or

ang-orang Saudi di semenanjung, kemudian di Af

ghanistan, Pakistan, dan tempat-tempat lain di Timur 

Tengah. Kemudian ada perang teror ini. namun tidak 

ada musuh yang nyata. Ini semua akan menjadi olok

olok raksasa. Namun ini adalah alat yang 

digunakan oleh pemerintah untuk mengambilalih 

perhatian masyarakat Amerika. 

Reporter : Dia (Rockefeller) bercerita kepada Anda 

bahwa ini akan menjadi semacam olok-olok? 

Russo : Ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. 

Kita tidak perlu menjadi seorang pencipta teori konspirasi 
untuk mernikirkan apa yang diketahui oleh George W. Bush 
mengenai peristiwa 9/11 dan kapan dia mengetahuinya. Versi 

resmi Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Bush tengah 
berada dalam sebuah ruangan kelas di Florida ketika pesawat 

kedua menabrak WTC dan bahwa AS tengah diserang oleh 
teroris. 
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Akan tetapi, 3 bulan setelah peristiwa 11 September, 

George W Bush menyampaikan pemyataan seperti ini, 

Saya tengah berada di luar kelas dan menunggu 

untuk masuk ke dalam ketika saya menyaksikan dari 

televisi sebuah pesawat terbang menabrak menara 

(WTC). Saya segera terbang (ke New York). Saya 

katakan waktu itu, pilot yang menerbangkan pesawat 

itu begitu buruknya. Kejadian itu begitu mengerikan. 

Pikiran saya kacau, namun saya tidak punya banyak 

waktu un tuk berpikir. 

Padahal menurut versi resmi George W. Bush diberitahu 

mengenai tabrakan pesawat kedua ketika ia tengah berada 

dalam ruang kelas. Kita bam saja membaca penjelasannya 
mengenai tabrakan pesawat pertama yang menurutnya 
disaksikannya di televisi. Tidak mungkin seperti itu 

kejadiannya. Tidak ada yang melihat tabrakan pesawat pertama 
di televisi pada tanggal 11 September, karena rekaman 
mengenai tabrakan pertama tidak disiarkan oleh media 

manapun hingga keesokan harinya. 

Coba kita sedikit membuka rekaman yang pernah 
disampaikan oleh George Bush Senior, 

Yang dipertaruhkan di sini lebih dari sekedar 

"satu negara kecil". Ini adalah sebuah gagasan besar. 

Sebuah Tatanan Dunia Baru. 

Pidato George W Bush Junior: 

Kita tidak boleh bersikap lunak terhadap teori 

konspirasi terkait serangan pada tanggal 11 Septem

ber yang keterlaluan itu. Teori konspirasi adalah 
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sebuah kebohongan dengki yang mengkambing

hitamkan pihak lain dan membuat kita melupakan 

teroris yang sesungguhnya sebagai pihak yang 

bersalah. 
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MARl kita amati prosesi pengambilan sumpah kepresidenan 
sewaktu acara pelantikan Presiden George Walker Bush yang 
ditayangkan oleh FOX News, 

Saya, George Walker Bush, bersumpah setia 

untuk menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika 

Serikat, dan dengan segenap kemampuan saya akan 

menjaga, melindungi dan mempertahankan Konstitusi 

Amerika Serikat. Semoga Tuhan menolong saya. 

Di sebuah kesempatan lain di Saint Joseph, salah seorang 
tua korban peristiwa 9/11, mengungkapkan di depan publik, 

Aku tak percaya, seberapa sering pun aku bicara, 

kesimpulannya selalu sama, bahwa "anakku 

dibunuh". Dan aku belum pernah mendapat jawaban 

atas semua pertanyaan-pertanyaanku. Kenyataan ini 

begitu pahit untukku. Dan aku marah. 

Inilah alasannya mengapa hal ini sulit. Ini berat. 

Aku berbicara dengan banyak orang, dan begitu 

banyak orang yang memiliki akal sehat, dan bisa 

memberikan jawaban dengan baik. Ini salahku. Salah 
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satu hal positif adalah, bahwa aku memiliki semangat 

dalam hal ini (mempertanyakan peristiwa 9/11, 

mencari siapa dalang dibalik kejadian tersebut/ 

pembunuh anaknya). Namun salah satu kesalahan 

yang aku buat adalah bahwa aku menginginkan 

jawabannya dengan segera. Dan aku ingin mendapat 

jawaban mengenai pembunuh anakku. 

Aku telah menghabiskan waktu selama enam 

tahun untuk datang ke setiap dengar pendapat komisi 

dan juga berbicara dengan begitu banyak orang. 

Pertanyaanku sebenarnya sederhana saja. Pertanyaan 

sederhana namun tidak muncul di media. 

Ya Tuhan, aku tidak bisa berbicara secara rasional 

dengan tetanggaku. Ketika aku berbicara dengan 

tetanggaku rnengenai tingkat tujuh yang han cur, 

mereka memandangku dan berkata, "kau gila ya?". 

Mereka adalah tetanggaku, namun sulit sekali 

berbicara selama lima menit saja dengan mereka. 

Ini gila, benar-benar gila. Dan daftar kegilaan ini 

terus bertambah. Seumur hidup, aku percaya bahwa 

pemerintah bertindak benar. Usiaku 75 tahun 

sekarang, dan ini adalah pertama kalinya aku 

menaruh perhatian kepada pemerintah dan berpikir 

"Tuhan, mungkin segala yang dilakukan pemerintah 

tidak benar." 

Coba kita lihat dengan seksama, beberapa potongan

potongan gambar yang menceritakan kepada ita tentang 
korban-korban agresi di berbagai wilayah Timur Tengah. Dari 

mulai di Afghanistan, lrak, Lebanon, Palestina, dan lainnya. 

Sekarang para pemimpin AS itu sedang tersenyum, 
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Kini Timur Tengah dan sebagian besar negara di dunia, tidak 

akan pernah mempercayai pemerintah Amerika Serikat 
lantaran bukti-bukti kemunafikan dalam setiap kebijakan luar 
negerinya. Dan dengan jelas kita dapat membedakan antara 

tindakan yang dlakukan oleh pemerintah AS dan sikap yang 
ditunjukkan oleh penduduk Amerika. Kita tidak menyalahkan 
penduduk Am erika, sebab mereka adalah korban, sama seperti 
kita. Namun, perlu saya tekankan, bahwa kita semua memiliki 

tanggung jawab untuk mencari kebenaran, menyebarkannya, 
dan menggunakan kebenaran itu untuk membebaskan pikiran. 

Pemerintah Amerika boleh saja mengklaim bahwa mereka 
tengah menyebarkan demokrasi. Akan tetapi, kita harus 

mengetahui bahwa sekutu Amerika Serikat adalah Kerajaan 
yang memiliki sistem kelanjutan kekuasaan berdasarkan garis 
darah, dan negara itu bukanlah negara demokrasi. Banyak di 
antara pemerintahan yang digulingkan oleh pemerintah AS 

adalah pemerintahan yang para pemimpinnya diangkat oleh 
orang-orang ini (sekutu AS, kerajaan). Kita harus memahami 
bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah AS 
dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap agenda Zionisme 

dan Tatanan Dunia Baru, dan bukannya sebagai pelayanan 
terhadap kepentingan orang Amerika atau kepentingan global. 
Begitulah yang masih terjadi pada saat ini, tanpa penyimpangan 
sedikit pun. 

Dalam buku berjudul Confession of Economic Hitman, karya 
John Perkins, diuraikan mengenai bagaimana secara 
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mengejutkan Amerika mengambil-alih dunia. John Perkins 
mengungkapkan secara terperinci kisah hidupnya semasa 
bekerja sebagai "Bandit Ekonomi". Tugasnya adalah merancang 
kontrak pemerintah supaya terlihat sempurna di atas kertas, 
namun tujuan yang sesungguhnya adalah bagaimana menjerat 
negara yang ditargetkan itu ke dalam beban hutang yang 
menggunung, dan bagaimana supaya negara tersebut terjerat 
selamanya dalam hutang. 

Mengapa? Sebab dengan hutang, negara-negara yang 
menjadi target terse but selamanya akan dapat diperbudak oleh 
AS. Contoh yang diungkapkan oleh Perkins di antaranya adalah 
sebagai berikut. Perkins mengungkapkan sebuah kontrak 
kesepakatan yang disusunnya yang disampaikan dan 
ditandatangani oleh Keluarga Kerajaan Saudi pada tahun 70-
an. Dalam kesepakatan tersebut, semua negara di Saudi Arabia 
diharuskan menginvestasikan pajak yang diperoleh dari 
penambangan rninyak di bank-bank AS, sebagai imbalan atas 
perlindungan terhadap tahta mereka. Kesepakatan semacam 
ini mempererat hubungan antara golongan fundamental Islam 
di tubuh pemerintahan Saudi dengan pergantian 
kepemimpinan dalam pemerintahan Amerika. 

Dengan memahami fakta tersebut, kita akan mulai 
memahami mengapa operasi militer pertama di teluk Persia 
dinamai Desert Shield (Perisai Gurun). Desert Shield adalah sebuah 
operasi yang dilakukan dalam rangka melindungi minyak rnilik 
Saudi, atau lebih tepatnya uang Amerika. 

Pada tanggal2 Agustus 1990, Saddam Husein menurunkan 
pasukannya ke jantung pertahanan Kuwait yang kaya minyak. 
Kekhawatiran atas invasi Irak itu akan merembet ke Saudi 
Arabia, AS beserta sekutu-sekutunya, yakni pasukan multi-
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nasional, bergerak ke Semenanjung Arabia untuk membangun 

pangkalan yang kemudian dikenal sebagai "perisai gurun". 
Hasilnya, serangkaian negosiasi pembicaraan diplomatik dan 

negosiasi tandingan segera menjadi "situasi tanpa harapan".· 
Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1991, "Desert Shield" 

diu bah menjadi Desert Storm (Badai Gurun). 

A:~u vv..evv..C{ 11\,g beluvv.. perii\,C{ ~ ~e .sa 11\,C{, tapl. .sepertl.V\,!:j a 

~l.tC{ berC{c;:IC{ c:lalavv.. 11\,UC{~a. 

sl.tua.sl. LV\,L berlc.V\,jut vv..eV\,jc.cH peca~aV\,-pecC{~CfV\, 

~e~l.ctupC{V\,! sl.c.lCIV\,! 

Konflik gurun itu disaksikan oleh jutaan mata di dunia 

melalui CNN dan BBC yang menayangkan propaganda 
penumpasan sistematik terhadap tentara Saddam oleh 
tentara koalisi yang jauh lebih unggul dari segi teknologi, 
kekuatan politik dan ekonomi. Namun demikian, hanya sedikit 
yang mengetahui bahwa perang tersebut sebenarnya 
direncanakan, dikendalikan, dan dimanipulasi oleh suatu 

kelompok elit. 

Kelompok elit adalah sebuah kelompok yang menciptakan 
ilusi dalam kepala jutaan tentara kuat mengenai sosok seorang 

penguasa yang tengah menjadi ancaman bagi dunia, karena 
penguasa itu akan menggunakan senjata nuklir dan ilusi 
tentang seorang laki-laki yang akan memegang kendali atas 1/ 
5 minyak dunia dalam semalam. Akan tetapi, dalam 
kenyataannya, dia hanyalah bidak di antara banyak bidak lain 

yang dijadikan boneka dalam sebuah rencana besar. Dan perang 
teluk adalah sebuah batu loncatan yang diatur sedemikian 
indah untuk menjalankan rencana tersebut. 
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Pidato yang disampaikan oleh George Bush pada tahun 
1991 ini mengakui semua ini. 

Yang dipertaruhkan di sini adalah lebih d a ri 

sekedar "satu negara kecil". Yang dip er taruhkan 

adalah sebuah gagasan besar. Ta tanan Dunia Baru. 

Mulai dari Timur Tengah hingga Amerika Selatan, satu per 
satu bangsa jatuh ke dalam rencana jahat ini. Pada tahun 1998, 
Hugo Chavez diangkat sebagai Presiden Venezuela. Reformasi 

sosial yan~ diusungnya dianggap telah menimbulkan serangan
serangan histeris. Fox News pernah memuat sebuah komentar 

seorang pengamat d AS yang mengatakan, 

ilL' 68 iiWH& MEW 8 8 8 M + l"ffg1q a..c- cOJ".1l rn:i a d_f,JIP Mi M iiii i\dO 
D~a (1-tugo c.hav ez) seharuSii\, !::j a suctah terbuli\,tAVl 

sejal«. Lama. o t eh s~apa ? n ct al«. ote h s~apaptAii\,. 

E!i*ml&&:BA:IH!i8!3%!§18§Him8i!%81!8:11811Mi:l8tQ•:.;.,·-·_ J:laL.· ..:...:.; _ _ ~ 01 ......a_ 3 8 4 eaws 8 8 & 

Dan komentar seorang pejabat lainnya di Gedung Putih, 

·@ _ .,. st-s;-- ~HFF**RH'ff&*! 

D~a ctUebtosl«.ali\, l«.e cta tam peli\,j ara - (11\,~ l«. ~Acteta. 

Pada bulan April 2002, pemerintahan Hugo Chavez 

digulingkan. Hugo Chaves pun ditangkap, dan beberapa rakyat 
Venezuela yang tidak mengetahui apa-apa beteriak, 
"Demokrasi, demokrasi!" Narnun bagi rnereka yang mengetahui 

kejadian sebenarnya menyatakan bahwa pemerintah pengganti 
adalah dkiktator, Chaves-lah presiden terpilih. 

Perang yang mengatasnamakan kebebasan, demokrasi serta 

teror terus berlanjut. Apakah yang mereka rencanakan 

selanjutnya? 
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T AHUKAH Anda apakah salah satu rencana akhir untuk 
menjarnin terbentuknya Tatanan Dunia Baru? Rencana akhir 
ini merupakan yang terbesar dari semua rencana yang ada. 
Rencana ini mungkin terdengar konyol bagi kita jika kita baru 
kali pertarna mendengarnya. Kita perlu melakukan penelitian 
untuk memperoleh informasi tentang "rencana besar" ini. 
Sehingga pemahaman mengenai segala macam kesalahan 
informasi yang selama ini disampaikan kepada kita akan 
menjadi lebih terarah. 

Yang kita bicarakan kali ini adalah serangan terencana oleh 
UFO terhadap Bumi. Selama beberapa dekade terakhir, kita 
telah kondisikan oleh semua bentuk media-dengan secara 
perlahan tapi pasti-untuk mulai meyakini keberadaan 
makhluk luar angkasa dan UFO. 

Terdapat perbedaan antara makhluk luar angkasa (extra
terrestrial beings) dengan makhluk luar dimensi (extra
dimenssional beings). Pembahasan mendatang akan menyajikan 
topik mengenai makhluk luar dimensi yang dimaksud. Dan 
kami akui, keberadaan makhluk-makhluk tersebut telah 
mempengaruhi kehidupan kita selama zaman kuno dan abad 
modern. Namun, bagaimanakah dengan fenomena UFO di 
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zaman modern?. Sekarang, bisa saya katakan bahwa sembilan 

puluh sembilan persen UFO yang muncul sebenarnya 
bukanlah objek terbang tak dikenal (Unidentified flying 
object). Objek tersebut selalu berkaitan dengan teknologi 
militer. 

Hal lain yang ingin saya garis-bawahi adalah survei dan 
kuesioner. Kita disurvei dan diberikan kuesioner oleh 
pemerintah atau penguasa, atasan-atasan kita, dan seterusnya. 

Namun, pernahkah kita berpikir apakah mereka yang berkuasa 
itu peduli dengan pendapat kita? Pernahkah kita berpikir 

apakah mereka perlu melakukan survei terhadap kita dan 
menunggu jawaban kita terlebih dahulu sebelum membuat 
sebuah keputusan? 

Lalu, apa yang terjadi dengan semua kuesioner yang mereka 
keluarkan itu? Contoh survei yang diberikan oleh pemerintah 
misalnya seperti ini: "Menurut Anda, negara manakah yang 

harus diserang oleh AS selanjutnya?" 

Bila hasil terbesar, misalnya tujuh puluh persen penduduk 

meyakini bahwa Iran adalah negara selanjutnya yang harus 
diserang, maka ini akan menjadi semacam studi yang dilakukan 
untuk menguji sejauh mana propaganda media yang mereka 

gunakan akan berhasil. Jadi, untuk memperoleh hasil seperti 
ini, mereka akan mengefektifkan propaganda media, dan 
mereka akan terkesima lantaran keberhasilan propaganda 
media mereka itu. Pemerintah berusaha untuk memanipulasi 

masyarakat supaya berpikir bahwa Iran adalah negara 
selanjutnya yang harus diserang. Dengan melihat hasil survei 

seperti itu, berarti mereka sudah melakukan pekerjaan yang 

sangat baik dalam dunia propaganda. Jadi, semua ini adalah 

tentang propaganda media. 
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Apabila hasil survei jauh dari harapan mereka, misalnya 
dua puluh persen menginginkan perang, dan delapan puluh 

persen menginginkan perdamaian, maka mereka akan 
mengatakan, "Baiklah. Kalau begitu, kita harus mengupayakan 

lewat propaganda media." Mereka menggunakan media sebagai 
alat propaganda secara efektif. Dan itu digunakan untuk 
mengubah prosentase hasil survei. 

Saya katakan hal ini karena adanya fenomena UFO. 
Semenjak tahun 60-an, jumlah orang yang percaya tentang 
keberadaan makhluk luar angkasa meningkat drastis dan 

bertambah banyak di zaman modern ini. Hal ini menegaskan 
keberhasilan mereka dan rencana yang dibuat untuk, 

1. Memanipulasi kita agar mempercayai keberadaan UFO 

2. Untuk melakukan serangan terhadap UFO yang akan 
mendorong seluruh dunia bersatu padu memerangi 
"musuh" ini, dan kemudian menerima New World Order 

(Tatanan Dunia Baru). 

Ini adalah hasil reportase dari sebuah stasiun televisi di 

Amerika sebagai berikut, 

Pejabat pemerintah memperingatkan kita bahwa 

kita mungkin berada dalam ambang perang antar

galaksi. Mereka mengatakan bahwa pemerintahan 

Bush akhirnya menyetujui pembangunan basis 

militer di bulan agar mendapatkan posisi yang 

menguntungkan demi mengawasi kedatangan dan 

kepergian pengunjung (visitor) dari luar angkasa, 

serta melancarkan serangan terhadap makhluk luar 

angkasa tersebut apabila keputusan penyerangan 

terhadap mereka akan diambil. 1 

1 Informosi ini dapat disaksikan dalam video yang disertakan buku ini. 
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Seorang mantan ilmuwan NASA bernama Carol Yang 
memiliki ram but putih, dalam sebuah kesempatan mengatakan, 

Pada waktu itu saya dikenalkan kepada mendiang 

Doktor Werner Von Braun di AS. Beliau adalah bapak 

peroketan. Dalam pertemuan pertama dengan beliau, 

pada tiga atau empat jam pertama, beliau berkata 

"Carol, kau akan menghentikan pembuatan senjata 

untuk keperluan penggunaan di luar angkasa, sebab 

ada sebuah kebohongan yang dikatakan kepada 

semua orang, bahwa penggunaan senjata di luar 

angkasa didasarkan pada kerajaan jahat Rusia". Dr. 

Werner Von Braun mengatakan bahwa banyaknya 

musuh yang dihadapi yang mendasari pembangunan 

ba sis sistem persenjataan di luar angkasa. 

Musuh pertama adalah orang-orang Rusia pada 

saat itu. Lalu kemudian akan ada teroris, kemudian 

negara-negara dunia ketiga yang disebut sebagai 

bangsa bajingan atau bangsa yang memprihatinkan. 

Kemudian akan ada asteroid2 . Beliau (Dr. Werner 

Von Braun) berulang kali mengatakan "kartu 

terakhir". Kartu terakhir yaitu ancaman dari luar 

angkasa. Sebagai seorang ahli strategi militer dan 

seseorang yang mengerjakan misil MX, sebagaimana 

aku juga, beliau mengatakan kepadaku bahwa akan 

ada sebuah pusaran untuk menemukan musuh, yang 

mendorong kita membangun senjata luar angkasa 

1· Jabeer Bolushi juga pcrnah meramalkan ancaman asteroid bagi Negara AS, 
ramalannya ini diperkuat oleh analisa yang diungkapkan Cristin McGoury, salah 
seorang peneliti NASA. Lihat buku Okto1Jer 2015 Imam Mahdi Alum Data11g karya 
Jabeer Bolushi terbitan Papynts Publishing, 2007- Editor. 
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yang harapannya akan digunakan-seperti itulah 

formulanya, kecuali jika semua ini adalah 

kebohongan. 

Ini adalah sebuah piring terbang supersonik yang 

disebut silverbug, yang benar-benar revolusioner. 

Rencana ini (cetak biru) memperlihatkan dengan 

terperinci pesawat mesin multijet yang disebut-sebut 

memiliki daya manuver dan kecepatan yang luar 

biasa. Ada sebuah pemikiran yang mengungkapkan 

kepenasaranan mengenai hal ini, bahwa konsep ini 

mungkin ada kaitannya dengan para ilmuan Jerman 

yang membawa teknologi piring terbang ke AS di akhir 

perang dunia kedua. 

Melvin Goodman, seorang analis senior dari CIA pada 
Tahun 1966-1986, pernah mengatakan, 

Yang diperlukan adalah sebuah cerita rekaan 

untuk menutupi kejadian sebenamya. Apa yang akan 

kita lakukan bila ada orang yang melihat piring 

terbang seperti itu dan mengatakan kepada wartawan 

bahwa mereka melihat sesuatu yang sangat tidak 

biasa, yang terbang di luar pangkalan udara Nevada? 

Terus terang, ini (pesawat teknologi Jerman) 

adalah asal-muasal dari sesuatu yang kemudian 

banyak dilihat orang pada tahun 50-an, 1954, 55, 

56, yaitu benda terbang tak dikenal atau UFO. Jadi 

CIA dilibatkan untuk mendorong orang agar 

mempercayai bahwa mereka memang melihat UFO. 

Kemudian CIA dan militer terkesan membantu 

wartawan untuk merilis berita ini demi mengalihkan 
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perhatian Amerika Serikat, terutama penduduk di 

wilayah munculnya UFO ini , dari apa yang 

sebenarnya mereka lihat. 

Lantas, apakah UFO sebenarnya? Cerita mengenai 
keberadaan UFO selama enam puluh tahun terakhir tidak dapat 

dilepaskan dari kaitannya dengan upaya paling rahasia yang 
dilakukan secara terus menerus, dalam rangka pengembangan 
radikal sebuah bentuk baru pesawat terbang. Apakah itu 

berkaitan dengan kejadian aneh pada tahun 1942 ketika seorang 
pilot tertimpa bola api, atau kejadian di Roswell lima tahun 
kemudian, namun ada sebuah kasus besar di sini. Penjelasan

penjelasan yang meyakinkan mengenai cerita UFO ada pada 
teknologi militer rahasia. 

Cathy O'Brien berbicara tentang rahasia pemerintah dan 

Undang-undang Keamanan Nasional tahun 1947. 

Pemerintah memiliki rahasia yang mereka tutup

tutupi dari kita dan menggunakan rahasia itu untuk 

memanipulasi kita semua. Intinya, mereka lebih 

maju setidaknya 25 tahun dibanding kita dalam hal 

teknologi, informasi, pengetahuan, dan rahasia yang 

digunakan untuk melawan kita. Selama bertahun

tahun aku mendengar bahwa rencana untuk 

menjamin terbentuknya Tatanan Dunia Baru dan 

menjadikan semua orang di Amerika dan di seluruh 

dunia tidak berdaya untuk mencegah kemunculan 

Tatanan itu. Ini adalah rencana dominiasi dunia, 

dengan mengatakan bahwa kita telah diserbu oleh 

makhluk luar angkasa. Sehingga kita akan berkata, 

''PBB, tolong bertindak dan bantulah kami." Jadi, 

ingatlah bahwa melalui rahasia teknologi dan 
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informasi yang tidak mereka beritahukan kepada 

public, terdapat sebuah rencana yang diciptakan 

untuk rnenjadikan masyarakat bersikap patuh, dan 

semua itu tersembunyi di bawah selimut yang 

disebut Undang-undang Keamanan NasionaP 

Kita lantas bertanya, bagaimana mereka akan mementaskan 

lakon ini? Bagaimana kita akan jatuh ke dalam kebohongan ini? 

Lakon ini akan mereka pentaskan sama halnya dengan lakon
lakon lain yang mereka telah pentaskan selama ini dan telah 
merebut kepercayaan kita. Mereka mempergunakan alat yang 

sama yang membuat kita terjatuh ke dalam kebohongan itu. 

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh pujangga Inggris 
kenamaan yaitu William Shakespeare, "Dunia adalah sebuah 
panggung sandiwara, dan kita adalah pemerannya." 

liD. 

Benar, seperti itulah adanya. 

Mantan Presiden AS, Ronald Reagan, mengatakan, 

Mungkin kita memerlukan ancaman universal 

yang sarna dari luar sehingga kita bisa membuat 

batasan yang sarna. Kadang-kadang aku berpikir, 

perbedaan-perbedaan di rnuka bumi ini akan segera 

hilang jika kita bersarna-sarna rnenghadapi ancarnan 

rnakhluk luar angkasa. 

Bangunlah kalian dari tidur! 

~. Hasil wawancara ini dapat clisaksikan pada video yang clisertakan dalam buku 
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LANTAS, rnengenai fenornena UFO, bagaimana dengan satu 

persen sisanya? Sudah pernah adakah penampakan yang nyata 

dan tepercaya kebenarannya? Seperti yang telah dijanjikan, saya 

akan rnenceritakan rnengenai hal ini pada bagian mendatang, 

namun di sini saya akan berbagi kepada Anda rnengenai sesuatu 

yang dikatakan seorang bijak kepada saya. 

Dia berkata, sebelum kita rnulai rnernusatkan perhatian 

kepada masalah di luar dunia kita, kita harus mernusatkan 

perhatian kepada rnasalah yang tengah dihadapi di dunia kita 

sendiri. Dan sebelurn kita bisa menyelesaikan masalah yang 

terjadi di dunia, kita harus rnenyelesaikan masalah yang terjadi 

pada diri kita sendiri, lingkungan, keluarga, dan ternan-ternan 

kita terlebih dahulu. 

Pada dasarnya, saya ingin menekankan bahwa kita 

memiliki prioritas, bahwa kita harus mernusatkan perhatian 

\)ada hal yang utama dan paling penting supaya kita dapat 
membangun hid up dan pikiran kita dengan baik. Bukan rahasia 

lagi bahwa perbedaan antara apa yang diketahui oleh 

pernerintah tentang UFO dan makhluk luar angkasa dan apa 

yang telah diinforrnasikan kepada publik, sangatlah besar. 

Sayangnya, pernerintah dan beberapa organisasi di muka bumi 
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ini mengambil keuntungan dari fen omena UFO untuk mencapai 
agendanya. 

Suatu kali Alex jones, seorang pemandu siaran radio, 
melakkan inteview dengan Richard C. Hoagland. 

Alex Jones: Lalu, mengapa kita melihat sebuah 

partikel api berbentuk balok raksasa yang membakar 

sesuatu dengan daya sebesar 200.000 G's? Tolong 

ceritakan! 

Richard C. Hoagland: Karena, aku berpikir, ini 

adalah bagian dari sebuah uji coba, atau memang 

ada orang jahat yang terlibat dalam hal ini, atau 

mungkin mereka tengah melakukan persiapan untuk 

membentuk kelompok, dan mungkin ada lebih dari 

satu kelompok. Ingatlah bahwa kelompok-kelompok 

ini cenderung memecah-belah apa yang telah mereka 

pecah-belah, sehingga kita berperang dalam perang. 

Alex: Tapi, mengapa NASA merilisnya? 

Richard: Jangan lupa, di NASA terdapat orang

orang baik di antara orang-orang jahat. Orang-orang 

baik ini tidak sadar bahwa ada . · w.,~.:a~-

hal yang harus dirahasiakan di ~ ' 
situ. Jangan lupa, kebohongan

kebohongan yang disebar ini 

berbeda-beda dalam setiap 

tingkatannya. Mereka semua 

percaya dengan kebohongan yang . 

diceritakan kepada mereka. 

Sehingga ketika Anda membuat ~ . 

sebuah struktur, sebuah lembaga 
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yang seharusnya terbuka dan tersiar secara langsung 

di TV tentang misi (pesawat) ulang-alik, maka 

mereka akan menyiarkannya langsung di TV. Para 

pengendali itu bilang "Oh, kau boleh menyiarkan ini, 

tapi tidak yang itu," sebab orang jujur bertanya 

kepada mereka "Mengapa tidak bisa menyiarkan yang 

itu?" 

Alex: Tentu saja. Jadi orang selalu berkata bahwa 

inilah yang terjadi. Ya, aku sependapat denganmu. 

Lihatlah misalnya, lembaga keagamaan berkata 

bahwa kita harus menyayangi makhluk luar angkasa 

karena mereka adalah saudara kita. Ketika semua 

denominasi besar mengatak.an hal ini, pada saat yang 

sama kita disuguhi film-film tentang makhluk luar 

angkasa, dan ada pula tayangan besar pada saat 

Olimpiade tahun 80-an tentang pendaratan makhluk 

luar angkasa di bumi. Kau tahu mengenai makhluk 

luar angkasa tipuan? Ada sebuah benda sebesar tiga 

kali lipat lapangan sepak bola mengapung di atas 

kota Dallas. Benda-benda semacam ini (mendarat) 

di mana-mana. Sesuatu tengah terjadi! 

Lalu aku membaca dokumen pemerintah tentang 

pendaratan makhluk luar angkasa tipuan. Kau tahu 

lah. · Mengapa? Karena kau percaya bahwa semua 

ini hanyalah kebohongan. 

Richard: Ingatlah Operasi "North Woods", atau 

peristiwa 11 September. Pemerintah melakukan hal 

raksasa untuk mengayunkan penduduk pada titik 

simpul kunci dalam sejarah. 
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Alex: Mereka (pernerintah) sangat rnenyukai olok

olok. 

Richard: Ya. Sejarah ini sengaja dibuat. Aku perlu 

rnenyadarkan sernua ternan-ternan yang terpengaruh 

oleh berita tentang UFO, sebab rnereka benar-benar 

jujur dan polos. Mereka benar-benar percaya bahwa 

kita tengah rnengupayakan sebuah pengungkapan 

(UFO). Aku, sebaliknya, percaya bahwa kita tengah 

mernbuat sebuah rencana penipuan besar-besaran, 

karena apa yang disebut ET (Extra-teresstrial) 

sebenarnya adalah benar-benar rnanusia, bagian dari 

klik rahasia, yang rnungkin saja adalah Nazi yang 

telah rnengern bangkan dan rnenyernpurnakan 

teknologi yang rnereka buat pada perang dunia kedua. 

Pada intinya rnereka ingin rnenipu dunia. 

Ada sebuah jendela yang sangat besar dalam pro

gram operasi gelap Nazi untuk rnenernpatkan secara 

terpisah sebuah upaya teknologi yang sangat hebat 

dengan dibiayai oleh rnesin perang Nazi rnenjelang 

akhir perang dunia. Itu dilakukan karena putus asa 

ingin rnernenangkan perang. Kernudian olok-olok 

rnereka salurkan dalarn beberapa teknologi kunci 

yang rnereka ciptakan, yang beberapa di antaranya 

kernudian narnpak seolah-olah sebagai teknologi 

pengendali gravitasi. Inilah bagian terpisah dari data 

yang aku dapatkan dari proyek yang aku kerjakan, 

yang kernudian rnengungkapkan sernua ini. 

Alex: Kita sernua tahu mengenai sejurnlah 

teknologi yang dilarang, maksudku contohnya 20 

tahun setelah born B2 dipergunakan, kernudian 
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teknologi ini dirahasiakan. Kita tahu terdapat banyak 

kasus seperti itu. Kita tahu ada pemerintah bayangan. 

Richard: Teknologi dan ilmu fisikalah yang 

memungkinkan segala hal terjadi, ibaratnya 

(pengetahuan kita ini) seperti cahaya lilin jika 

dibandingkan dengan born hidrogen (pengetahuan 

mereka). Ada Ilmu fisika yang secara harfiah 

memungkinkan terjadinya pengaturan ulang waktu. 

Memang ada Ilmu fisika yang secara harfiah memung
kinkan terjadinya pengaturan ulang waktu. Pertanyaannya 
adalah dari mana teknologi super canggih ini berasal? Inilah 

nanti yang akan segera kami bahas dengan segenap kemarnpuan 
kami. 

Alex: Bayangkanlah bentuk piramida yang terdiri 

dari ruang-ruang yang membentuk tangga menuju 

ke satu titik di atas. Piramida dalam piramida. Inilah 

simbol Tatanan Dunia Baru. Kita tidak tahu apa yang 

sebenarnya mereka miliki, sebab mereka sangat 

merahasiakannya dan kita dibohongi terus-menerus. 

Kita hanya tahu bahwa teknologi kita berkembang 

maju. Ilmuwan-ilmuwan utama mereka mengatakan 

bahwa mereka 30 tahun lebih maju dibandingkan 

kita. Jadi, Richard, aku terhibur dengan apa yang 

Anda katakan. Saya menghormati Anda karena Anda 

adalah orang hebat. Ada isu di sini yang berhubungan 

dengan apa yang kita ketahui mengenai sesuatu yang 

tengah mereka kerjakan. 

Richard: Faktanya, Alex, adalah kami telah 

melakukan eksperimen. Kami memiliki data-
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datanya. Eksperimen ini berawal dari Uni Soviet, tiga 

puluh atau empat puluh tahun lalu ketika Negeri 

Tirai Besi itu jatuh, ketika terjadi pembantaian 

terhadap Yahudi oleh ras Arya (glassnacht). Juga 

sangat banyak sekali bahan-bahan yang dikeluarkan 

secara rahasia dari KGB. 

Kami mengumpulkan dan menyatukan data-data 

itu, sehingga kami tidak hanya mengetahui ilmu 

fisika apakah yang digunakan, tapi juga bagaimana 

ilmu itu bekerja. Kami tahu mengapa ilmu itu 

digunakan. Kami tahu cara mempraktikkan ilmu itu 

supaya berhasil. Kami telah melihat banyak sekali 

bukti dari eksperimen kami. Contohnya, melalui 

eksperimen di seluruh Amerika, atau bahkan Eropa 

yang juga merupakan bagian dari ini semua. Dan 

dalam proyek terakhir yang kukerjakan, aku seperti 

Van Braun yang telah terlibat secara dalam sejak 

awal eksperimen fisika ini dilakukan. Namun, 

mereka menyimpan semua ilmu hebat ini untuk 

mereka sendiri. Sebab jika kita memiliki akses 

terhadap ilmu-ilmu dan teknologi hebat dan energi 

itu, maka kita tidak perlu cemas dengan bahan bakar 

seharga empat atau lima atau sepuluh dolar per 

galon. Kita akan hidup sebagaimana seharusnya 

manusia hidup. Semua dari kita, sebanyak enam 

miliar penduduk dapat hidup di muka bumi ini dengan 

baik berbekal teknologi ini. 

Alex: Dan hidup lebih lama. Dan hidup lebih lama? 

Richard: Pastinya begitu, dan hidup lebih baik. 

Kita bisa hidup selama dua ratus atau tiga ratus 
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tahun dengan memiliki kemampuan sebagaimana 

orang berusia dua puluh atau tiga puluh tahun. Banyak 

terobosan dalam medis, dan terobosan luar biasa 

lainnya dalam ilmu fisika, teknologi, dan energi. 

Mereka pun menyimpan semua itu dengan rapat. 

Alex: Coba pikirkan ini. Di planet ini, kita 

melakukan lompatan ke luar angkasa dengan segala 

khayalan di sekeliling kita, sementara kita diajari 

bahwa mempertanyakan hal itu adalah sesuatu yang 

konyol. Ada sebuah gerakan alternatif yang 

menyebut-nyebut kekonyolan gaya Hollywood tentang 

manusia hijau itu, alih-alih memperhatikan 

. pemerintah bayangan dan kelompok rahasia gila yang 

mengaku menjalankan NASA dan pemerintah 

bayangan ini. 

Kebeli\.arali\. Lli\.L VVttli\.uju ~epacia ~ebebasali\. . 

KeciaVVtetLl.lli\. cialetVVt citrt citbali\.guli\. cieli\.getli\. VVttli\.eVVtu RCIII\. 

stapet peli\.ctpta R.tta cia 11\. etpet tuj uetli\. ~tta. 

"Peli\.getal'luali\. acialaVI R.eR.uatetli\. 

Richard: Meskipun dia (Carol) masih ingat tentang 

tim yang bekerja dengannya yaitu para astronot, 

namun dia tidak dapat mengingat hal yang dikatakan 

kepadanya. Dia tidak ingat mengapa dia tidak lagi 

bekerja di NASA. Dengan kata lain, banyak sekali 

ingatannya yang hilang, dan orang-orang seperti dia 

tidak gila (dengan membuat pernyataan mengejutkan 

publik). Kita sekarang tahu ada sebuah pola yang 
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terlihat di antara para kru penerbangan. Sebab, 

sesungguhnya mereka telah dicuci otaknya. Pikiran 

mereka telah dikendalikan. Mereka-pemerintah

miliki teknologi canggih yang dapat menghilangkan 

pengetahuan tentang rnisi sesungguhnya dari pikiran 

mereka. 

Apakah yang akan datang kepada kita? 

Dengan segala informasi yang telah kita terima sebagai 
sebuah pembahasan pada bab sebelumnya, mungkin kini kita 
akan bertanya-tanya, apakah yang akan datang? Penulis senang 

sekali bahwa kalian telah bersiap-siap untuk memasuki 
pembahasan bagian ketiga dari buku ini secara seksama. 
Artinya, Anda tinggal setengah perjalanan lagi. 

Saya adalah satu di an tara sekian banyak orang yang tengah 
membangun pikiran yang revolusioner. Akan kukembalikan 

penglihatan mereka supaya mereka dapat melihat sistem 
dengan gamblang. Saat ini sudah cukup banyak pikiran yang 
telah dibebaskan, sehingga pikiran mereka tidak lagi menjadi 
korban dari sistem. Kami kini bisa melihat diri kalian yang 

sebenarnya. 
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BAGIANTIGA 

BAB 18 

KEBERADAANSETAN 

DI DALAM BUDAYA POP 
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SELAMAT datang di bagian tiga. 

Ketika seseorang kern bali dari liburan musim panas, hampir 
tidak mungkin mengabaikan budaya pop yang dicekokkan 

kepada anak-anak. Kini kita telah mengetahui betapa 
efektifnya teknik pengendalian pikiran melalui media. Kita 
telah melihat berapa juta dolar telah dikeluarkan untuk 
mendoktrinasi pikiran kita. Agenda ini bertujuan untuk 

mencekoki kita dengan "gaya hidup" tertentu. Pengendalian 

ini bertujuan untuk mengkondisikan populasi agar tanpa 
disadari, kita terjerat ke dalam arus konsumerisme dan 
materialisme sebagai bahan bakarnya. Populasi terse but adalah 
populasi yang mengiba-iba untuk dikendalikan, mencintai 

korupsi, dan membenci agama serta Tuhan. Pertanyaan yang 
harus kita ajukan kepada diri kita adalah "mengapa?". Saat 
ini, jika kita menyatakan bahwa kita telah "memperoleh" 

konspirasi besarnya, namun belum membuktikan sendiri, 
berarti kita belum memahami gambaran besar dari apa yang 
sudah dibahas. Gambaran besar ini bukan perkara bagaimana 

kita menumbangkan pemerintah yang berkuasa, namun, ini 
adalah tentang bagaimana kita memenangkan pertempuran 
dari dalam diri. Sebab, ini adalah pertarungan, dengan kita 
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SELAMA T datang di bagian tiga. 

Ketika seseorang kern bali dari liburan musim panas, hampir 
tidak mungkin mengabaikan budaya pop yang dicekokkan 
kepada anak-anak. Kini kita telah mengetahui betapa 
efektifnya teknik pengendalian pikiran melalui media. Kita 
telah melihat berapa juta dolar telah dikeluarkan untuk 
mendoktrinasi pikiran kita. Agenda ini bertujuan untuk 
mencekoki kita dengan "gaya hidup" tertentu. Pengendalian 
ini bertujuan untuk mengkondisikan populasi agar tanpa 
disadari, kita terjerat ke dalam arus konsumerisme dan 
materialisme sebagai bahan bakarnya. Populasi terse but adalah 
populasi yang mengiba-iba untuk dikendalikan, mencintai 
korupsi, dan membenci agama serta Tuhan. Pertanyaan yang 
harus kita ajukan kepada diri kita adalah "mengapa?". Saat 
ini, jika kita menyatakan bahwa kita telah "memperoleh" 
konspirasi besarnya, namun belum membuktikan sendiri, 
berarti kita belum memahami gambaran besar dari apa yang 
sudah dibahas. Gambaran besar ini bukan perkara bagaimana 
kita menumbangkan pemerintah yang berkuasa, namun, ini 
adalah tentang bagaimana kita memenangkan pertempuran 
dari dalam diri. Sebab, ini adalah pertarungan, dengan kita 
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sebagai pejuang sekaligus medan pertempurannya. Kita harus 
dapat mengatasi godaan duniawi untuk mencapai kebebasan 
sejati! Hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi panutan 
hid up bagi pencari "kebenaran", karena sis tern atau agenda 

mereka berusaha memerosokkan kita ke dalam kegelapan. 

Marilah kita perhatikan lirik Iagu paling laris di tahun 2008, 
Katy Perry dengan I kiss the girl dan lagu paling laris kedua tahun 
2008 yaitu Disturbia yang dibawakan oleh Rihanna, 

It is a thief in the night (seorang pencuri di malam harij 

To come and grab you (datang dan merebutmu) 

It can creep up inside you and consume you (merangkak di dalam dirimu 

dan menguasaimu) 

A disease of the mind it can control you (penyakit bagi pikiran yang dapat 

mengendalikanmu) 

It's too close for comfort (mendekatkanmu kepada kenyamanan) 

Disturbia. 

"ITS LIKE THE DARKNESS IS THE LIGHT!". (Oisturbia seperti "Kegelapan~ 

padahal itulah "Cahaya•). 

Lirik lagu di atas mengingatkan saya mengenai apa yang 

dikatakan oleh Rotschild tentang Setan. 

<•Lucifer memang hidup, dia adalah Tuhan kami 

dan kami adalah orang-orang terpilihnya". 

Demikianlah yang dikutip dari Rothschild, pendiri 
perkumpulan Illuminati. Pada intinya, budaya pop masa kini 
penuh dengan puja-puji terhadap tuhan-tuhan kelompok elit, 

yaitu setan. Jika kita berbicara tentang artis, stasiun televisi, 
perusahaan atau organisasi apapun yang dimiliki oleh 

kelompok Elit tersebut, maka tidak sulit bagi kita untuk melihat 

bahwa mereka berpegang kepada setan yang sama. 
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Apakah kita perlu bukti lebih banyak lagi mengenai afiliasi 
Disney dengan setan? Ataukah para kelompok elit tersebut 

sedang menjalankan agenda mereka? Isyarat tangan "setan" 

dipraktekkan oleh para pemimpin dunia. Mengapa rencana tata 
kota di Washington membentuk pentagram lambang setan? 
Dan mengapa titik pusat pentagram terletak ke Gedung Putih? 

Mengapa ada banyak obelisks di ibukota-ibukota negara 
seluruh dunia? Mengapa ada bentuk "burung hantu" 
mengelilingi Gedung Capitol di Washington? Bentuk apakah 
yang terletak tepat di pusat bintang perlambang setan? 

Pentagon, segi lima. Rencana utama setan dan para pemujanya 
adalah membuat kita menyimpang dari ajaran-Nya. Apabila 
ateisme dipilih sebagai senjata untuk menghadapi "tatanan 

dunia sekuler", maka situasinya akan sia-sia layaknya 
menyiram api dengan air tanah. Namun, apapun yang dilakukan 
oleh para penyembah setan itu, Tuhan tetap akan menjadi Maha 
Kuasa. Dia (Swt) Sang Penyelamat jiwa kita. 
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MATERIALISM£ 
DAN PERTEMPURAN DI 

DALAM DIRI KITA 
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BAGIAN ini akan memaparkan tentang salah satu ujian 
terberat umat manusia. Ujian ini adalah sebuah pertempuran 
melawan diri kita sendiri. Ada sebuah cuplikan menarik dalam 

salah satu film besutan Mel Gibson berjudul Apocalypto yang 

berkaitan dengan hal ini. Dalam salah satu adegannya, 
diperlihatkan seorang tetua suku tengah memberi wejangan 
kepada warganya. 

Seorang tetua suku bercerita, "Dan seorang 

manusia duduk menyendiri. Terpuruk dalam 

kesedihan. Semua binatang mendekatinya dan 

berujar: "Kami tidak senang melihatmu bersedih. 

Mintalah apa pun kepada kami, dan kami akan 

memberikannya." 

"Aku ingin penglihatan yang baik." Kata manusia 

itu. 

"Ambillah mataku ini," kata si burung manyar. 

"Aku ingin menjadi kuat," si manusia meminta. 

"Kau akan kuat seperti diriku," kata macan tutul. 

"Aku ingin mengetahui rahasia bumi," si manusia 

melanjutkan. 
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"Akan kutunjukkan rahasia bumi kepadamu," 

kata ular naga menjawab. 

Begitulah para binatang itu berkata-kata. Dan 

ketika manusia itu memperoleh semua anugrah yang 

bisa diberikan oleh binatang-binatang itu, dia 

meninggalkan mereka. 

"Sekarang Manusia mengetahui sangat banyak 

hal dan mampu melakukan sangat banyak hal .. ," kata 

si burung hantu kepada semua binatang. 

"Manusia itu memiliki segala yang dibutuhkan

nya. Kini kesedihannya akan berakhir," kata si 

rusa. 

"Tidak. Kulihat sebuah lubang di dalam diri 

Manusia ... ," si Burung Hantu menyela, "lubang dalam 

seperti perut lapar yang tak akan pernah terpuaskan. 

Itulah yang membuat Manusia itu bersedih dan 

membuatnya menginginkan banyak hal. Dia akan 

mengambil dan terus mengambil. Sampai suatu hari 

dunia akan berkata: "Tidak lagi. Tak ada lagi yang 

bisa kuberikan kepadamu." 

Dialog film itu menggambarkan materialisme dan 
keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi yang 

merupakan adalah ujian bagi manusia. Mampukah kita 
mengalahkan kesenangan duniawi agar dapat memusatkan 
perhatian terhadap "gizi" bagi jiwa dan kedamaian diri, yang 

semua itu diwujudkan demi mendapatkan surga 'aba-d:i-?--
Buku ini telah memaparkan bagaimana sistem tersebut 

hanya memusatkan perhatian kepada berbagai kesenangan 
duniawi, yang dibangun untuk mengikat kita kepada ilusi 
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duniawi. Tanyalah kepada diri kita sendiri, mengapa sepeni 

itu? \ 
\ 

Ad-dunya dalam bahasa ~rab berarti duniawi. Di dalam 

Islam, kata ini memiliki kondtasi negatif. Sementara al-akhira 
memiiliki arti kehidupan abadi setelah kehidupan dunia. Dalam 

salah satu pidatonya, Syeikh Hamza Yusuf menjelaskan makna 
ad-dunya, sebagai berikut, / . 

I 

Ki ta sem ua mengetah ui arti ad-dunya dalam 

bahasa Arab. Ad-dunya adalah elemen ilusi di bumi 

yang akan menjauhkan manusia dari akhirat, dan 

hal itu merupakan permainan setan. Permainan ini 

dimainkan untuk menjauhkan umat manusia (dari 

kebenaran) . Setan bermaksud untuk membuat jarak 

aan menjadikan kita merasa bahwa ad-dunya-lah 

yang berada dekat dan bukannya al-akhirah. 

Islam meyakini ad-dunya sebagai hal yang jauh. 

Salah satu makna dasar dari ad-dunya adalah 

menjangkau sesuatu yang tidak akan pemah benar-benar 

bisa dijangkau, sebab sifat ad-dunya adalah tidak 

terjangkau. Ad-dunya akan selalu mengelak dari 

siapapun yang mengejarnya. Nabi Muhammad (saw) 

dalam hadisnya berkata, 

"Jika seorang anak Adam (telah) memiliki sebuah gunung emas, 

maka ia akan menginginkan gunung emas yang kedua." 

Dalam keseharian, kita menyaksikan bagaimana orang
orang terus-menerus menumpuk benda dan harta, dan selalu 
merasa kurang. Sebanyak apapun benda atau harta yang 

dimiliki, tetap dirasa kurang, sehingga kita selalu berusaha 
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untuk menambah benda dan harta, bahkan sering dengan 

menghalalkan segala cara. 

Perhatikan di sekeliling kita, apakah yang dikejar manusia 
di dunia ini? Mereka tidak lain mengejar uang, kekuasaan, 
materi, kecantikan atau ketampanan fisik. Banyak sekali iklan 
yang menawarkan benda-benda atau ajakan untuk memperoleh 
kesenangan fisik. Contohnya, "Sewa mobil impianmu" dengan 

ilustrasi sebuah mobil mewah yang disewakan, atau "Gunakan 
Obat-obatan terlarang" yang menawarkan kesenangan fisik 
yang semu. 

Dapat dijumpai bahwa semua yang dikejar manusia hanya 

berdasarkan kepada kesenangan fisik semata. Inikah yang 
selayaknya ditawarkan dunia kepada kita? Boleh saja manusia 
mengejar apapun yang diinginkan, namun lambat laun mereka 

akan menyadari apa yang sebenarnya tengah mereka kejar itu. 
Dan hal itu tidak lebih dari sekedar ilusi dunia. 

Sebaliknya, ada hal yang jauh lebih berharga ketimbang 
sekedar memuaskan fisik. Semua manusia menyadari 

bagaimana ~_eka-telah diciptakan. Mereka telah diciptakan 
7ha-grujiwa yang ditempatkan dalam jasad (fisik). Jasad kita 

" hanyalah "alat" bagi jiwa, alat untuk ditempati oleh bagian 
diri kita yang abadi yaitu jiwa tadi. jasad kita adalah alat yang 
yang harus dituntun untuk memperkaya dan memberi makan 

kepada jiwa sebagai penghuninya. Namun apakah yang kita 
lakukan? Bukankah kita malah menyerahkan kehidupan kita 
ini hanya untuk menafkahi "alat" dengan kesenangan

kesenangan fisik dan duniawi? Dan "Tatanan" ini dengan 
pintarnya dirancang untuk tetap membuat manusia terikat 

kepada ilusi duniawi seperti itu. Pada akhirnya pun, manusia 
akan tetap berada dalam kendali mereka yang mengendalikan 

tatanan tersebut. 
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Pemahkah kita benanya-tanya bahwa hiburan yang setiap 

harinya disajikan (dicekoki) kepada kita tidak ditayangkan 
begitu saja? Menurut kcili.an, apakah para pemilik media itu 

rengah memberi kita informasi, ataukah menjual acara-acara 

hiburan derni mendapatkan keuntungan? 

Tidak hanya itu. Banyak sekali yang disampaikan kepada 
kita adalah informasi mengenai perluasan rencana untuk 
mendukung agenda mereka. Perhatikanlah berita-berita 

mengenai agresi AS ke Timur Tengah dalam rangka 
menumbangkan pemerintahan Saddam Husein. Salah satu 
berita menyebutkan bahwa perang Teluk bermula dari sebuah 
upaya rekayasa yang mendorong Sad dam melakukan invasi ke---__.. 

Kuwait. Kita tidak pernah di~ormasikan bahwa se!Yelum 

nterjadi perang teluk, Saddam Hussem--a4alah sekutu/Amerika. 
Berkali-kali CIA berkunjung ke Irak dan~emui Saddam 
dengan penuh persahabatan. 

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa Saddam 

hanyalah salah satu bidak di antara banyak bidak lain yang 
dikendalikan untuk memastikan tercapainya agenda mereka. 

Hanya dengan memeperhatikan dengan seksama berita-berita 
semacam itu, maka kita tidak membutuhkan pelajaran sejarah 
di sekolah. 

Sementara mereka menjalankan rencananya, kita pun 
disuguhi beragam berita hiburan yang bertujuan untuk 
mengalihkan perhatian kita dari rencana tersebut. Sebut saja 

berita hiburan yang menayangkan tentang obral barang-barang 
milik Paris Hilton dengan harga murah rnisalnya. Atau, berita
berita hiburan tentang selebritis top lainnya. Pengalihan
pengalihan perhatian sepeni itu membuat kita melupakan 

keinginan untuk mempertanyakan kebohongan yang 
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disampaikan oleh para politisi terkait peristiwa-peristiwa besar 

di dunia. Contohnya adalah kebohongan terkait peristiwa 9/ 
11, dan serangkaian serangan pemerintah AS ke TimurTengah. 

-.esee. •M&&SHAMMWWJ! 

Kebovwll\,gall\, dell\,gall\, 11\.-ttll\,gor-ball\,~all\, !::lall\,g Hda~ 

ber-dosa deli\.-t~ 11\.-ttl/\,!::1 ela 11\.-tat~a 11\, ~~ta? 

Semua adalah pilihan bagi kita, apakah akan mengejar 
kesenangan duniawi dan terjebak dalam ilusi ad-dunya, ataukah 

mencapai surga abadi dengan memperkaya jiwa. Melalui 
pemaparan ini, saya hanya memperlihatkan tipuan-tipuan dari 
apa yang kita kejar. Sayangnya, yang semua orang lakukan 

adalah memperkaya badan ketimbang jiwa apapun bayarannya, 
dan jiwa terlupakan. Tidak mengherankan bila persepsi kita 
mengenai kecantikan mengalami penyimpangan, bahwa 
kecantikan hanyalah semata-mata kecantikan fisik. Lihatlah 

bagaimana orang-orang melakukan operasi plastik untuk 
mendapatkan kecantikan yang diinginkan, meskipun harus 

dibayar dengan rusaknya wajah apabila operasi dilakukan 
melaui prosedur yang tidak benar. Sekeras apapun upaya kita 
mengejar kesenangan duniawi, kita tidak akan pernah bisa 
menggenggamnya. Semakin kita menginginkan, maka kita 

tidak akan penah berhenti menginginkan, dan akan terus 
menginginkannya. Dan inilah yang akan diberikan ad-dunya 

kepada kita. 

\ 
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DALAM bab ini akan dipaparkan mengenai kesulitan yang 

dihadapi oleh orang-orang yang berusaha membuat orang lain 
di lingkungan mereka menerima informasi sejenis ini. Saya 

selalu mendapat email dari mereka yang menerma nformasi 
yang saya kemas ini, yang berisi keluhan mengenai kesulitan 
yang mereka alami ketika mengkomunikasikan informasi 
mengenai sesuatu yang sering disebut 'konspirasi' kepada 

jaringan dan ternan-ternan mereka. Banyak orang yang menolak 
informasi sejenis ini, menentang, bahkan mentertawakannya, 
bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka gila dan 

memanggil mereka dengan sebutan-sebutan negatif lainnya. 
Hal tersebut sebenarnya umum terjadi pada saat kita 

menyampaikan pemikiran dan informasi semacam ini, dan saya 
pun mengalaminya. Saya yakin siapapun yang telah melakukan 

ini pasti mengalami hal serupa. 

Ketika kali pertama saya memiliki perhatian terhadap hal 
ini, kemudian menemukan kenyataan dan menyadari kesalahan 
apa yang tengah terjadi di dunia ini, saya pun merasa memiliki 

kewajiban untuk menyebarkan informasi jenis baru yang telah 
saya temukan itu kepada orang-orang yang berada di sekeliling 
saya. Namun tahun-tahun berlalu, dan seiring dengan 
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berjalannya waktu, saya menyadari bahwa cara sepeni ini tidak 

akan berhasil. Kemudian saya teringat sebuah pelajaran yang 
disampaikan oleh seorang guru di zaman Cina Kuno. Ketika 
seorang guru akan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada 
muridnya, dia mengatakan, apabila seseorang merasa haus, 

maka berilah ia setengah gelas air. Jika orang itu masih haus, 
berilah setengah gelas lagi. Hal ini berarti, apabila seseorang 
menginginkan pengetahuan, maka ia harus terlebih dahulu 

merasa haus akan pengetahuan terse but. Dan hanya ketika dia 
memberitahu kita bahwa ia memang sedang haus atau mem
butuhkan air itulah, maka kita menyediakan setengah gelas 

air. Jangan menyirarninya dengan segalon air, sebab ini justru 
akan membuat dia menyingkir. Berilah setengah gelas air, dan 

jika ia rnerninta tambahan air, maka berilah setengah gelas lagi. 
jika tidak merninta tambahan air, itu bukan tanggung jawab 
kita. Lam bat laun ia pun akan membutuhkan tambahan air itu. 

Cara paling baik untuk membuat orang lain melihat 

kebenaran dan mengubah cara berpikirnya adalah dengan 
membiarkan orang itu mengalami sendiri pengalaman 

perubahan cara berpikir terse but. Merekalah yang harus melihat 
dan rnelakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan, 
ketimbang diberitahu oleh orang lain. jadi, jika kita peduli 

kepada orang lain dan ingin membagi informasi sepeni yang 
terkandung dalam The Diary of Dajjal ini, rnaka lakukanlah 

dengan cara baik. Kita harus melakukannya dengan cara yang 
cerdas sehingga orang lain akan tertarik. Ketimbang 
rnemberikan penjelasan, alangkah baiknya jika kita ajukan 

pertanyaan kepada rnereka yang akan kita berikan informasi. 

Misalnya, ketika kita tengah menonton berita bersama ternan
ternan kita, dan salah seorang ternan kita berbicara tentang 

topik yang tengah ditayangkan dalarn pemberitaan itu, maka 
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ajukan pertanyaan kepada ternan kita itu, mengapa seperti ini 
atau seperti itu, atau mengapa menurutmu cerita sebenarnya 
ditutup-tutupi? 

Melalui diskusi seperti ini, kita akan membangun tingkat 
kepercayaan dan kenyamanan tertentu dengan pendengar yang 
kita harapkan, ketimbang dengan cara memberikan ceramah. 
Dengan demikian kita akan bisa menjalankan langkah 
selanjutnya, yaitu memfasilitasi mereka dengan cara untuk 
memperoleh atau menerima pengetahuan yang kita anggap 
bernilai. Mereka-yang telah siap untuk melihat kebenaran dan 
telah siap untuk dilepaskan dari pengetahuan sebelumnya
pun akan bisa menerima informasi semacam ini. Namun banyak 
orang yang tidak bersedia menerima kebenaran, dan hal itu 
tidak perlu dianggap sebagai sebuah be ban. 

Mengapa hal ini terjadi? Mengapa orang menolak 
pengetahuan ini? Mengapa orang menentang pengetahuan ini? 
Mengapa orang menyerang kita? Salah satu alasan berikut ini 
adalah beberapa factor penyebabnya: 

1. Dari titik pandang psikologis, informasi ini sulit untuk 
dicerna. Seseorang tidak bisa begitu saja menerima 
informasi ini dan tetap memilih untuk menjalani hidup 
seperti biasa. Otak mengenali bahwa inforrnasi ini akan 
memaksa kita untuk menata dan memprogram ulang 
banyak bagian informasi yang telah terkumpul selama 
bertahun-tahun. Dan otak akan melawannya, sebab hal ini 
memerlukan upaya mental yang besar. Dan, untuk 
menghindari upaya itu adalah dengan cara menolak 
informasi ini. 

2. Alasan kedua berhubungan dengan ego. Mereka akan 
menolak informasi yang kita berikan karena mereka 
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menganggap informasi yang mereka miliki lebih berharga. 
Mereka tidak bisa menerima bahwa kita mungkin memiliki 
kebenaran yang berharga yang tidak mereka sadari 
sebelumnya, dan untuk mempertahankan egonya, mereka 
menolak kebenaran yang kita sampaikan. 

3. Dalam berbagai kesempatan, orang merasa nyaman dengan 
kehidupan yang dijalaninya, sehingga mereka tidak ingin 
mengubah cara hidupnya, dan hanya memiliki sedikit 
kepedulian akan apa yang terjadi di dunia ini. Mereka 
terlalu memperhatikan hidup mereka sendiri. 

4. Kita harus memahami bahwa kebanyakan dari mereka tidak 
siap untuk dilepaskan dari pengetahuan sebelumnya. 
Mereka sudah begitu tidak berdaya dan bergantung kepada 
sistem, sehingga mereka akan berusaha untuk 
melindunginya. 

5. Mereka mempercayai dan menghargai apa-apa yang 
didengungkan oleh system (New World Order), yang 
merupakan pengambil keputusan utama dalam realitas 
kehidupan mereka. Apakah alat dengung sistem itu? Tidak 
lain dan tidak bukan adalah MEDIA! 

t-t~pV~-oHs paL~V~-g besa~" ti~ pLaV~-et ~""'~ atiaLaV\ 
sebual1 ~ota~ b~ur saV~-g~ar (telev~st) 

ti~ sutiut rua""gt~V~- tjtlV~-g secara tel"us I!IA.t""erus 

I!IA.t""gata~a"" ~epatia ~~ta baltlwa apt~ tjtlV~-g 

li~s~ar~aV~-""tjC! alialal1 11al tjCI""g V~-tjatal 

Jika kita mengatakan kepada orang lain bahwa apa yang 
mereka lihat dengan mata mereka bukanlah hal yang benar
benar terjadi, maka tamatlah kita. Sebab mereka akan 
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mentertawakan penjelasan kita mengenai gambaran besar dari 
sesuatu yang tengah terjadi di dunia. Mereka pun memang 
telah mentertawakan kita selama ini. 

Monolog berikut menjelaskan mengapa tayangan televisi 
hanya menampilkan ilusi, 

Kalian semua dan enam puluh dua juta penduduk 

Amerika, dengarkan aku sekarang. Sebab hanya 

kurang dari tiga persen dari kalian semua yang 

membaca buku. Dan kurang dari lima belas persen 

membaca surat kabar. Sementara satu-satunya 

kebenaran yang kalian dapatkan hanyalah sesuatu 

yang kalian terima dari siaran televisi. Saat ini, ada 

satu generasi yang tidak mengetahui apapun yang 

tidak disiarkan di siaran televisi ini. Siaran televisi 

seolah-olah dianggap gospel, wahyu penghabisan. 

Siaran televisi dapat menciptakan atau 

menghancurkan presiden, paus, atau perdana 

menteri. Siaran televisi adalah kekuatan yang pal

ing mengagumkan di dunia yang tak bertuhan ini. 

Berbahagialah kita karena kita tidak jatuh ke tangan 

yang salah. Dan ketika 12 perusahaan terbesar di 

dunia mengendalikan kekuatan propaganda paling 

besar di dunia yang tak bertuhan ini, maka siapa 

yang tahu mengenai kebenaran apakah yang 

disampaikan oleh jaringan ini. Jadi, kalian semua, 

dengarkan aku. 
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Televisi bukanlah kebenaran. Itu hanyalah taman 

hiburan, arena sirkus, karnaval, iring-iringan akrobat 

keliling, penari yang menceritakan dongeng-dongeng, 

penyanyi, pesulap, orang-orang yang gila tontonan 

dalam pertunjukan sirkus, penjinak singa, dan 

pemain sepak bola. Kita berada di tengah-tengah 

bisnis "pembunuh kebosanan" semata. Jadi, jika kita 

mengingankan kebenaran, datanglah kepada Tuhan. 

Datanglah kepada para pemimpin agama. Datangilah 

diri kita sendiri, sebab di sinilah kita akan 

menemukan kebenaran sejati. 

Tapi, mereka berkata, "Kalian tidak akan pemah 

mendapatkan kebenaran itu dari kami. Kami akan 

mengatakan apapun yang kalian ingin dengar. Kami bisa 

berbohong dengan sangat kejam. Akan kami katakan 

bahwa Cojackal adalah seorang pembunuh, atau tidak 

seorangpun menderita kanker di ruang bawah tanah 

Archie. Dan sebanyak apapun masalah-masalah yang 

kalian dengar,jangan khawatir, perhatikan sajajam kalian, 

di akhir waktu ketika dia akan menang. Kami akan 

ceritakan semua sampah yang kalian ingin dengar. Kami 

berurusan dengan ilusi-ilusi. Kita tahu, tak satupun 

dari ilusi ini benar adanya. Namun kalian duduk di 

depan televisi dari hari ke hari, malam berganti 

malam, semua usia, semua orang dari berbagai jenis 

warna kulit, dan semua orang dari latar belakang 

status sosial yang berbeda. Mereka berkata, "Kamilah 

yang kalian saksikan. Kalian mulai mempercayai ilusi-ilusi 

yang kami sebarkan." Kalian mulai berpikir bahwa 

siaran-siaran adalah kenyataan , dan hidupmu 

sendiri tidak nyata. Kalian mulai mempercayai 
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apapun yang diberitakan di televisi. Kalian berpakaian 

seperti "televisi", makan seperti "televisi", 

membesarkan anak seperti "televisi". Kalian bahkan 

berpikir seperti "televisi". 

Semua ini adalah kegilaan massa. Demi Tuhan. 

Kalian adalah mahluk hid up! "Kami adalah ilusi", 

begitulah yang akan mereka katakan. Maka, 

MATIKAN TELEVISIMU. Matikan televisi sekarang 

juga. Matikan televisi dan tinggalkan . Matikan 

sekarang juga ketika kalian mendengarkan aku saat 

ini. MATIKAN TELEVISI. 1 

Jika kalian telah membaca buku ini sejak awal hingga detik 
ini, maka berarti kalian telah sepenuhnya dilepaskan dari katup 
penyumbat kebebasan kalian. Dengan demikian, kalian dapat 

menemukan apa yang sesungguhnya nyata. Kalian bisa 
menemukan jawaban dan makna milik kalian uSENDIRI". 

Sekarang, kita telah memiliki visi sendiri. Sebab, kini kalian 
relah terbebaskan! 

Selamat datang di dunia nyata. 

I. Keterangan dari manakab sumbemya tidak kami dapatkan, tapi suara asli 
monolog ini bisa disaksikan dalam video The Dia rry of Dajjal yang telah 
dilampirkan-Pen). 
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APA yang sudah kita bahas sejauh ini hanyalah sebuah 

perkenalan yang perlu disampaikan untuk membebaskan 
pikiran kita dan tujuan bagi jiwa kita. Setelah membaca buku 
hingga sejauh ini, kita sudah memiliki cara berpikir yang tepat 

sehingga mampu menerima informasi yang paling berharga. 
Kita telah menyusuri setahap demi setahap dari setiap bagian 
The Diary of Dajjal. Sekarang saatnya untuk menemukan 

jawaban, dan kini saatnya untuk menentukan pilihan. Jika 
kalian ingin memperoleh jawaban, teruslah membaca buku ini 

dan temukan kebenarannya. Jika tidak, tutuplah buku ini, 
kembalilah ke rutinitas semula, dan hiduplah seperti biasa 
seolah-olah kalian tidak pernah membacanya. 

Sekarang, marl kita kembali menuju pembahasan mengenai 

kelompok Elit dan kelompok rahasia pemuja kegelapan itu. 
Apakah mungkin mereka mampu menjalankan konspirasi 

global ini seorang diri? Pikirkanlah, semakin banyak yang kita 
ketahui mengenai konspirasi tersebut, maka semakin banyak 
yang kita pelajari tentang sejarah kelompok Elit. Dan kita akan 

menyadari bahwa rencana mereka nyaris sempurna. 

Mengapa kelompok Elit dan kelompok rahasia pemuja 
alam gaib itu mengabdikan hidup mereka untuk rencana yang 

belum akan terwujud di masa mereka? Karena tujuan dari 
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rencana ini tidak diatur oleh man usia, melainkan oleh kekuatan 
yang jauh lebih besar. 

Orang-orang telah menjual jiwa mereka umuk mewujudkan 
rencana ini, dan sebagai irnbalannya, mereka akan mendapatkan 

kekayaan melimpah dan kekuasaan. Lalu siapakah yang 
diuntungkan dengan adanya rencana ini? Temu saja, rencana 

ini akan sangat menguntungkan sang arsitek Tatanan Dunia 
Baru dan orang-orang bodoh yang menjalankannya. 

Sekarang saatnya untuk menyatukan kepingan-kepingan 
petunjuk yang telah kita kumpulkan sejauh ini. Kita telah 

melihat dunia tipu muslihat di sekitar kita. Dan kita sepakat 
bahwa dunia itu adalah dunia kebohongan. Kalian tahu siapa 
yang dirujuk oleh para Nabi (as) sebagai pelaku tipu muslihat 

itu? Dialah Anti-Kristus atau Dajjal. Apakah sebutan bagi 
Mesiah palsu dalam Islam? Sebutannya adalah Al A'war Al 
Dajjal yang secara harafiah berarti Pembohong Bermata Satu. 

Menurut kalian apakah suatu kebetulan jika julukan 
tersebut diberikan kepada Mesiah palsu? Apakah hanya suatu 

kebetulan jika kelompok Elit memilih "mata satu" sebagai 
simbol mereka? Anti-Kristus Dajjal telah memimpin dunia 
selama bertahun-tahun. Apakah ia sesosok makhluk, ataukah 

sebuah pandangan hidup? Dia adalah keduanya, dan ia nyata. 

Coba perhatikan sekali lagi piramida yang terdapat dalam 
The Great Seal. Bagian puncak pirarnida tersebu t terpotong dan 

terpisah dari bagian di bawahnya, dan di puncak piramida yang 
masih mengapung tersebut terdapat all-seeing eye (mata yang 

melihat segalanya), yang akan terus berada di sana sampai 
mereka berhasil menyelesaikan proyek masonik. Di bagian 

bawahnya tercantum slogan yang berbunyi novus ordo seclorum 
dan annuit coeptis. Itu berarti Tuhan yang mereka percayai, 
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senang dengan proyek m~reka. Proyek yang membuat Tuhan 
rnereka senang adalah adalah proyek sekulerisasi dunia, dengan 
rujuan menyimpangkan dunia dari keyakinan beragarna. Itulah 
proyek mereka dan itulah alasan mengapa disebut sebagai 
Novum Ordo Seclorum, yang berarti tatanan sekuler yang baru atau 
tataran duniawi. 

Seorang ulama bernama Syeikh Imran Hussein yang 
dilahirkan di kepulauan Trinidad, berpidato, 

Al-Qur'an dan Nabi Allah, Muhammad (saw), 

mengarahkan perhatian kita kepada aktor lain yang 

sama kuatnya seperti Gog dan Magog?- . Siapakah dia 

sebenarnya? Dia adalah Mesiah palsu, yaitu Dajjal 

atau Anti-Kristus. Mengapa dia dikenal sebagai 

Mesiah palsu? Tidak lain dikarenakan misinya adalah 

untuk meniru Mesiah sejati yaitu putra Maryam, Nabi 

Isa (as) atau yang bagi orang Kristiani dikenal dengan 

nama Yesus. Ketika Allah mengutus Nabi Isa (as) 

kepada kita, Allah mengirimnya sebagai Mesiah sejati 

untuk menjalankan misi memimpin dunia dari 

Yerusalem dari Israel suci. 

Gog and Magog di dalam Islam dikenal dengan 

sebutan Yajuj dan Majuj. Mereka adalah manusia 

yang diturunkan dari Nabi Adam dan Hawa, sama 

seperti kita. Menurut keterangan hadis, mereka 

berasal dari ras Turki-Mongolia, memiliki ukuran 

mata yang kecil, hidung yang hampit rata, dan wajah 

Iebar. Wajah mereka digambarkan seperti layanya 

perisai besi yang digunakan di medan tern pur. 

z Gog dan Magog sering ditampilkan secara luas sebagai makhluk supranatural 
raksasa atau iblis dan biasanya muncul dalam dongeng atau mitologi. 
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Kemunculan mere.ka pada Akhir Zaman adalah 

salah satu pertanda yang pernah disinggung Al

Qur'an surat Al-Anbiya ayat 99-97, 

Hingga apabila dibukakan (tembok) Yajuj dan 

Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh 

tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan 

janji yang benar (hari berbangkit),maka tiba-tiba 

terbelalaklah mata orang-orang kafir. (Mereka 

berkata): Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya 

kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan 

kami adalah orang-orang yang zalim. 

Dalam kisah Dzulkarnain, Allah menceritakan 

kepada kita, 
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Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari 

(sebelah timur), dia mendapati matahari itu menyinari 

segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka 

sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu. 

Demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa 

yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang 

Lain Lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah 

gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum 

yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: Hai 

Dzulqarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang 

yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami 

memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu 

membuat dinding antara kami dan mereka. Dzulqarnain berkata: 

Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya 

adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan 

(manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara 



Ramal an Kedatangan Dajjal yang Sudah Dekat 

kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga 

apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung 

itu, berkatalah Dzulqarnain: Tiuplah (api itu). Hingga apabila 

besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata: 

Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar ku tuangkan ke atas 

besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka 

tidak bisd (pula) melubanginya. Dzulqarnain berkata: Ini 

(dinding ) adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah 

datang janji Rabbku. Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan 

janji Rabbku itu adalah benar. 

Ya]uj dan Ma]uj juga disebutkan dalam hadis dan 

lebih dai satu buah hadis jumlahnya, seperti yang 

diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan 

yang mengatakan dari Zainab binti Jahisy bahwa 

Muhammad Rasulullah (saw) suatu kali memasuki 

ruangan dengan wajah yang khawatir. Beliau (saw) 

pun berkata, "Tiada Tuhan kecuali Allah, "Celakalah 

orang Arab dari kejahatan yang telah mendekat! Hari 

ini sebuah lubang yang besar telah muncul dari 

(dinding) pemisah Ya'juj dan Majuj ," dan beliau 

membuat lingkaran dengan mengenakan jempol dan 

jari telunjuknya. Zainab binti Jahisy berkata, "Duhai 

Nabi Allah, akankah kita menjadi hancur walaupun 

di tengah-tengahnya rnasih terdapat orang-orang 

yang erbua kebaikan?" Beliau (saw) bekata, "Benar, 

jika kejahatan itu rnenyebar" (Bukhaari, 6 / 381 , Mus

lim, 18/2). 

Pada hadis lannya yang diiwayatkan dari Al-Nawas 

ibn Sarn'an (ra) rnengatakan sebuah hadis yang 

panjang yang rnenggambarkan beberapa pertanda 
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Akhir Zaman. Dalam hadis ini, Muhammad 

Rasulullah (saw) berkata, " ... dan Allah akan 
mengirimkan Ya)uj dan Ma'juj, mereka berkeliaran 

dengan ganas dari setiap bebukitan. Mereka' akan 

melewati danau Tiberias [di Palestina] dan akan 

meminum segala yang terdapat di dalamnya. Lalu 

yang terakhir dari mereka berkata, 'Seharusnya 

masih ada air lagi di sekitar sini." Rasulullah 

berkata, 'Nabi Isa (as) dan pengikutnya akan dikepung 

sehingga kepala seeker sapi jauh lebih berharga 

dibanding seratus dinar yang dimiliki pada hari itu. 

'Nabi Isa (as) akan memohon kepada Allah, dan Al

lah akan mengirimkan sejenis ulat pada leher 

mereka (Ya'juj dan Ma'juj), dan mereka akan 

berjatuhan seketika. Lalu Nabi Isa (as) dan 

pengikutnya akan turun dari tern pat yang dikepung." 

(Diriwayatkan oleh Muslim, 18/68). 

Dan Dajjal semakin dekat dengan tujuan misinya. Pada 

masanya, pembawa pesan Allah, Nabi Muhammad (saw), telah 

mengatakan kepada kita tentang pelepasan Dajjal ke dunia 

bebas. Ketika itu, beliau (saw) mengatakan bahwa setelah 

Dajjal dilepaskan, maka ia akan hidup di muka bumi selama 

40 hari. Satu hari sama dengan satu tahun, satu hari sama 

dengan satu bulan, satu hari sama seperti satu minggu. Dan 

sisa hidupnya sama dengan kita (man usia). 

Ketika masa Dajjal dipersamakan satu hari sama 

dengan satu tahun, maka Inggris akan menjadi markasnya. Dan 

ketika masa Dajjal satu hari sama dengan satu bulan, maka 

Amerika Serikat yang akan jadi markasnya. Akhirnya, ketika 

masa Dajjal satu hari sama dengan satu minggu, ia akan 
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pulang kembali ke tanah asalnya. Kepulangannya kembali itu 
akan menyampaikan Dajjal untuk menyelesaikan tugas 
pertamanya. 

Satu hari sama dengan satu tahun adalah masa ketika 
Inggris berkuasa di dunia, dan poundsterling menjadi mata uang 
internasional. Dan ketika Dajjal pindah ke masa satu hari sama 
dengan satu bulan adalah masa ketika Amerika Serikat 
menggantikan posisi Inggris sebagai negara adikuasa yang 
memimpin dunia, dan dolar Amerika menjadi mata uang 
internasional. 

Kini Amerika Serikat sudah mulai perlahan-lahan lengser 
dari tampuk kekuasaan dunia, dan Israel akan menggantikan 
tempatnya. Tetapi bagaimana dengan jenis mata uangnya? 
Dolar Amerika akan hancur, kehancurannya menyeret semua 
mata uang di dunia. Setelah masa kehancuran dolar itu, maka 
kita tidak akan melihat lagi jenis uang kertas. 

Lalu mata uang baru apa yang akan mendominasi dunia? 
Apakah mata uang baru yang akan digunakan Israel untuk 
memperbudak umat manusia-sebagaimana halnya yang telah 
dilakukan Amerika Serikat dengan dolarnya? Jawabannya 
adalah Israel akan menggunakan mata uang yang kasat mata, 
yang tidak bisa kita lihat. Uang yang tidak bisa diraba, sehingga 
kalian tidak akan dapat menyentuhnya. Uang itu adalah uang 
elektronik. 

Dan hal paling aneh dan berbahaya tentang uang elektronik 
adalah bahwa uang tersebut dikendalikan oleh sebuah sistem 
perbankan yang menguasai seluruh dunia. Dan orang Yahudi
lah yang mengendalikan sistem tersebut. Itu bukanlah sekedar 
among kosong. Bukan pernyataan melantur. Tapi sebuah 
kenyataan. 
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,.t Syeikh Imran Hussein 

dilahirkan pada tahun 1942. 

Da berasal dari orang tua 

kelas pekerja di India. Syeikh 

\ 

berhasil lulus dari 

Alamiyah Institut di Karaci 

dan beberapa perguruan 
Syaikh Imran Husain lainnya seperti University of 

the West Indies, Al Azhar University dan Institute of 

International Relations di Swis. Untuk beberapa 

tahun, ia bekerja sebagai petugas Urusan Luar 

Negeri di dalam kementrian Luar Negeri Trinidad 

dan Tobago hingga tahun 1985. Setelah itu ia 

memutuskan untuk terlibat dalam misi-misi 

keislaman. Dia tinggal di New York selama sepuluh 

tahun di saat menjalani profesi sebagai Direktur 

Studi Keislaman di organisasi Joint Committee of 

Muslim. Dia mengajar ilmu-ilmu keislaman pada 

beberapa universitas di Amerika dan Kanada, 

termasuk di gereja-gereja, sinagog-sinagog, penjara, 

komunitas, dan lain sebagainya. Dia juga 

berpartisipasi pada banyak kegiatan dialok antar

agama, temasuk Kristen dan Yahudi di ASi. 

Seringkali dia menjadi Imam di Masjid Dar al-Qur'an, 

Long Island, New York. Beberapa buku karyanya pun 

sudah ditebitkan dan mendapat sambutan hangat 

dari masyarakat. Jerusalem in the Qur'an - An Islamic 

View of the Destiny of Jerusalem' telah menjadi buku 

best seller dan telah diteijemahkan ke dalam bebagai 

bahasa. 
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Kapankah akhir rencana Dajjal? 

Sebelumnya telah disampaikan oleh Syeikh Imran Hussein 
bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad (saw) pernah 
mengatakan tentang pelepasan Dajjal ke dunia. Dalam pidato 
itu disebutkan pula bahwa ada masa ketika Amerika Serikat 
mengakhiri dominasi dunia, dan dominasi itu akan beralih 
kepada Israel. Saat ini, tanda-tanda berakhirnya dominasi 
Amerika Serikat sudah semakin jelas dengan adanya gonjang
ganjing di pasar bursa Amerika Serikat akhir tahun lalu yang 
diawali dengan krisis subprime mortgage, dan diikuti dengan 
jatuhnya nilai dolar serta menjadi awal terjadinya krisis 
finansial global. Apakah dengan demikian dominasi Israel atas 
dunia sudah dimulai? Marilah kita melakukan penghitungan 
hari Dajjal berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Syeikh 
Imran Hussein di atas. 

Menurut Islam, satu tahun di surga sama dengan 1000 
tahun di dunia man usia atau waktu yang berjalan di muka bumi. 
Dan dengan demikian kita bisa memperkirakan bahwa Dajjal 
telah menguasai dari Inggris selama 1000 tahun, melalui 
kerajaan Inggris yang merupakan kekuatan dunia saat itu. Bukan 
suatu kebetulan jika monarki Inggris sudah berkuasa sejak 
tahun 900 dan menjadi kekuatan yang mendominasi dunia. 
Kesimpulannya, 

900+1000 =1900. 

Hingga tahun 1900 Inggris memirnpin dunia. 

Pada tahun 1917, Amerika secara resmi terlibat dalam 
Perang Dunia, dan keterlibatan itu menjadi awal lahirnya 
sebuah negara adidaya. Sejak saat itulah peralihan masa Dajjal 
dimulai menjadi "satu hari sama dengan satu bulan". Jika satu 
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tahun sama dengan 1000 tahun, maka satu bulan berarti 
1000:12, yang berarti 83 tahun. Tahun 1917 clitambahkan 
dengan 83 tahun, maka akan sampai pada tahun 2000. 
Kemudian, mulai tahun 2000, Dajjal akan mernimpin dari Israel 

dengan jangka waktu kekuasaan "satu hari sama dengan 
seminggu". Perhatikan baik-baik fakta berikutnya. Pada tahun 
2000, George Walker Bush terpilih sebagai presiden Amerika 
Serikat ke-43, 

Saya, George Walker Bush, berjanji dengan 

sepenuh hati untuk memimpin kantor kepresidenan 

Amerika Serikat dengan sungguh-sungguh. 

Dengan formula yang sama, kita harus membagi lagi angka 

83 dengan angka 4, maka hasilnya kurang lebih 21 tahun. 
Tambahkan tahun 2000 dengan 21 tahun, maka itu berarti 

tahun 2020-2023 tergantung kita merujuk kepada perhitungan 
bulan atau matahari. Apa yang terjadi pada tahun 2020-2023 
itu? 

Tibalah kita ke akhir rencana Dajjal. Pada saat itu, 
Illuminati diharapkan akan memindahkan dan mengamankan 

pemerintahan dunia ke Israel, di mana yang dipertaruhkan 
lebih dari sekedar negara kecil, melainkan sebuah ide besar, 
yaitu Tatanan Dunia Baru, sebagaimana diakui oleh George 
Bush. 

Tengoklah kembali peristiwa 11 September 2001. Semua 

penelitian independen membuktikan bahwa tragedi 9/11 
adalah pekerj aan yang dilakukan orang dalam (insider) . Pad a 

tahun 2002, Afganistan diinvasi, lalu tahun 2003 giliran Irak 
yang diinvasi. Lebanon mendapat giliran pada tahun 2006. Pada 

bulan September tahun berikutnya, Amerika Serikat 
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mendirikan basis pertahanan di 10 negara sepanjang wilayah 
Timur Tengah. Semua itu dilakukan untuk mengamankan 
pemerintahan dan melindungi Israel sebagai ibukota terakhir 
tatanan dunia baru. Itu sama halnya dengan apa yang pemah 
diramalkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun lalu. 

Sadarkah kita, apa yang sebenarnya menjadi pemicu 
masalah di Timur Tengah dan dunia? Saya yakin sekali bahwa 
setiap masalah yang timbul dan perang yang terjadi di muka 
burni, sengaja dilakukan untuk melindungi pembentukan dan 
keamanan Negara Israel. Semua pihak yang menentang akan 
diperangi. Kemudian, pada saatnya Dajjal akan menampakan 
wujudnya dan menempati tahtanya di Israel, maka sejak saat 
itu ke depannya, perhitungan hari Dajjal akan sama seperti 
perhitungan hari di muka bumi. Apa yang tercantum dalam 
Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad (saw), berbunyi sebagai 
berikut, 

Kemenangan akan menjadi milik mereka yang mengikuti Imam 

al-Mahdi dan bergabung dengan Mesiah sejati yaitu Nabi Isa 

(as). 

Namun sayangnya, mayoritas penduduk di dunia justru 
mengikuti Mesiah palsu, dan mempercayainya sebagai satu
satunya orang yang terpilih. Semua itu terjadi karena mereka 
bukanlah pengikut yang sejati, dan tidak mengerti tanda
tandanya. John F. Kennedy pernah menyampaikan pidato 
mengenai sebuah kelompok rahasia yang menjadi penguasa 
dunia, 

Di seluruh dunia, kita berhadapan dengan sebuah 

kekuatan monolitis kejam yang bersandar terutama 

kepada kedengkian dalam upaya perluasan cakupah 
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pengaruh. Kita terkungkung di dalam sebuah dunia 

yang penuh dengan monolitis dan konspirasi kejam 

yang tujuannya adalah untuk menyebarkan 

pengaruhnya secara luas . Sebuah sistem yang 

mengerahkan manusia dan sumber daya material 

ke dalam sebuah bangunan mesin yang sangat 

efisien, yang mengkombinasikan militer, diplomatik, 

kecerdasan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan operasi 

politik. Semua persiapan ini dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi, dan tidak dipublikasikan. Ini 

adalah sebuah kesalahan yang dikubur dalam-dalam 

dan tidak pernah diungkapkan. Para pembelotnya 

akan dibungkam, tidak dihargai. 

Pidato inilah yang akhirnya menghabisi nyawanya, 

to+M**H*Fflti tt 

TujuCIV\, ~eltV~-t&~ ~tta a~ala~ sebua~ TataV\,aV\, Dull\,ta "R.aru 

~&~-pat V~-tell\,g It! &~stLR.a 11\, sebualt! era ba ru. 
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MUNGKIN tidak banyak yang mengetahui bahwa para 
pemimpin kita melakukan praktek pemujaan terhadap setan. 

Pertanyaan yang mungkin timbul di benak kita adalah 
"Mengapa mereka melakukan praktek tersebut?" Banyak 
dokumentasi di luar sana yang menggambarkan konspirasi 
global sehubungan dengan prakt ek pemujaan setan 
tersebut. Dalam banyak kajian mendalam mengenai aspek

aspek kelompok Illuminati dan kelompok rahasia yang 
menjalankan dunia kita, diungkapkan mengenai landasan 
setan yang menghubungkan semua kelompok rahasia di 
dunia. Namun, berapa banyak yang kita tabu mengenai alasan 

anggota Kelompok Elit tersebut memilih untuk mengikuti 
jalan kegelapan? Berapa banyak yang kita tabu, alasan orang
orang hebat itu memilih untuk mengikuti dan memuja 
setan? 

Inilab petunjuk lain yang akan kita bongkar, yang akan 
menguatkan fakta babwa The Diary of Dajjal adalab sebuab 

pengalaman yang sangat unik. Bagian ini tidak dimaksudkan 
untuk menakuti-nakuti atau menimbulkan kecemasan yang 
berlebihan. Tujuan dari apa yang akan kami ungkapakan dalam 
bab ini sebenarnya adalah untuk membuat kita mengerti siapa 
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musuh kita yang sebenamya. Karena seseorang tidak akan bisa 
mengerti apa yang dimaksud dengan okultisme atau konspirasi 
global, kecuali ia tahu kekuatan di belakangnya. Namun 
demikian, tanda-tanda kekuatan tersebut sudah berada di 

sekitar kita. Video berjudul Freedom Road karya David Icke
seorang pemikir progresif-menjelaskan tanda-tanda yang 
dimaksud, 

Di dalam rencana tata kota Washington kita akan 

menemukan pertemuan titik-titik yang membentuk 

pentagon. Jadi, kita punya dua pentagram dalam 

rencana tata kota Washington. Puncaknya menunjuk 

ke arah gedung Capitol dan salah satu bagian 

bawahnya menunjuk ke arah Gedung Putih. 

Sementara Capitol Building di Washington DC Itu 

adalah gedung pemerintahan, begitu kata mereka. 

Padahal itu adalah sebuah kuil kelompok rahasia 

yang dibangun oleh Freemason dengan desain 

khusus. 

Dari mana asal nama Capitol Building itu? Nama 

itu diambil dari tempat suci Persaudaraan Roman 

(Roman Brotherhood) yang bernama Capital Line Hill. 

Ketika Madeline Albright, pendeta tinggi 

persaudaraan tersebut, menjadi menteri luar negeri, 

ia melakukan kunjungan ke Eropa, yang tujuan 

sebenarnya adalah kunjungan ke Roma. Dengan 

mengadakan kunjungan resmi seperti itu, ia bisa 

sekaligus berziarah ke Capital Line Hill di Roma. 

Ini adalah George Washington. Pada abad 

sebelumnya, mereka sadar bahwa mereka tidak 
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memiliki patung yang layak untuk George. Tapi 

bukannya memilih seorang seniman Amerika untuk 

membuat patung tersebut, mereka justru 

memesannya dari Florence, Italia. Dan begitu patung 

tersebut tiba, orang-orang yang ada di pelabuhan 

merasa kaget karena patung George, presiden 

pertama Amerika Serikat, dibuat dalam keadaan 

telanjang dada, hanya ada sehelai kain yang 

menutupi bagian alat kelaminnya. Satu tangan 

patung tersebut mengarah ke atas, sementara yang 

satu lagi ke bawah. 

Apa yang sebenarnya terjadi? Kecuali kita sadar 

dari mana orang-orang itu berasal, semua itu sangat 

sulit untuk dijelaskan. Jika kita pikirkan lagi lebih 

mendalam, satu tangan ke atas, satu tangan ke 

bawah, telanjang, dan alat kelaminnya hanya 

tertutupi sehelai kain, ya, semua itu ada asal 

muasalnya. Karena apa yang terdapat pada patung 

George adalah penggambaran kuno. Itu merupakan 

penggabungan dari simbol kekuatan negatif yang 

disembah oleh Templar juga dikenal dengan nama 

Baphomet. Itu sebabnya mereka menggambarkan 

George Washington sedemikian rupa. Baphomet 

adalah nama yang tidak jelas asal-usulnya, tapi di 

kemudian hari nama itu dipakai untuk merujuk 

berhala yang terdapat di dalam naskah-naskah 

Ksatria Tempar. Nama itu juga diasosiasikan dengan 

penggambaran Sabatic Goat yang dibuat oleh Eliphas 

Levy, dan sejak saat itu Baphomet identik dengan 

hal gaib. 
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Baphomet dalam Sudut Pandang Aliester Crowley 

Baphomet gubahan Levi merupakan figur penting 

dalam tatanan kosmologi Thelema, sebuah sistem 

mistis yang didirikan oleh Aleister Crowley di awal 

abad ke dua puluh. Crowley setuju bahwa Baphomet 

merupakan wujud Harpocrates, bersama dengan 

Bacchus Dipphues, dikarenakan kombinasi gender 

antara laki-laki dan perempuan. Dia juga 

digambarkan sebagai figur yang berkepala domba yang 

apa dia sebut sebagai Lion-Serpent (Ular berkepala 

Singa). Dalam buku The Law, Crowley 

mengidentifikasi Lion-Serpent dengan "Rahasia diri", 

yang mana ia sebut juga sebagai malaikat penjaga 

suci. 

Dalam Magick (Buku 4), Crowley menuliskan, lblis 

tidaklah nyata. ltu adalah nama yang dibuat oleh 

Black Brothers untuk menyuarakan persatuan. lblis 

yang telah bersatu adalah Tuhan. Secara historis, 

'Iblis' adalah Tuhan bagi umat manusia yang 

membencinya. lblis ini bukanlah musuh manusia, 

namun dia adalah makhluk yang menciptakan 

berbagai tuhan bagi tiap suku bangsa. Dia adalah 

'setan' dalam buku Thoth, dan lambangnya adalah 

Baphomet yakni Androgyne yang dalam bahasa Mesir 

Kuno berarti rahasia kesempurnaan. Dia juga bisa 

disederhanakan sebagai hidup dan cinta. Dalam 

simbol hieroglyph, dia disebut Ayin (mata), sehingga 

bisa juga disebut cahaya. Lambang zodiaknya adalah 

Capricomus, yang bermakna kebebasan. 
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Bagi Crowley, Baphomet semakin merepresen

tasikan kekuatan alam dari spermatozoa yang juga 

menjadi simbol 'anak ajaib', yang dihasilkan dari sihir 

sensual. Baphomet juga merepresentasikan 

Gabungan dari hal-hal yang berlawanan, terutama 

sebagai personifikasi hal-hal mistik, dan sebagai 

perwujudan secara biologi dengan sperma dan sel 

telur yang bersatu menjadi zygot. 

ora V~.g-ore~ V~.g !jClV~.g ~eV~.ge~tur c;luV~.l.Cl ac;!e~le~l-1 pC(rC( 

peV~.gU~.ut S5TAN! 

Mengapa agama mereka didasarkan pada pertemuan dan 
prak.tek rahasia okultisme? Mengapa kelompok rahasia ini lebih 
memilih untuk memuja setan, daripada beribadah kepada 
Tuhan? Dan mengapa semua itu harus disembunyikan? Karena 

setelah orang-orang menyadari bahwa setan itu benar-benar 
ada, mereka juga ak.an menyadari bahwa iblis, malaikat, nabi, 
dan agama juga pasti ada. 

1iiiii1ii* Hi b '¥ * * * 8 E I* M I' Citii& 8 MiiWiiJWidil#i,W !iii 8 1:!''8% 8 8 on 
Trt~ terbesC(r tjC(V~.g c;!tle~~u~ClVI. oLen tblts e~c;!C(lal-1 

~e!jC(~l.V~.~C(VI. c;luV~.l.Cl bC(VtWCl di.ri.V~.!jCl l.tu tl.c;!a~ ac;la. 

Apakah menurut kalian, George W. Bush dapat menempati 

posisinya sebagai presiden karena kecerdasan dan 
kemampuannya sendiri? Para pemimpin seperti Bush terikat 
oleh agenda setan, untuk melanggengkan kekuasaan Dajjal, 

karena memang itu adalah bagian dari agama mereka. Dan jika 
kita mau meneliti lebih lanjut, kita akan sadar bahwa para 
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pemimpin itu sering melakukan ritual setan di tempat-tempat 
seperti Bohemian Grove. 

Bohemian Grove adalah sebuah 
' kawasan seluas 11 kilometer persegi 

~ berlokasi di 20601 Bohemian Avenue, 

~~~:1; 

di Monte Carlo, Kalifomia. Kawasan 
tersebut dimiliki oleh sekelompok 
pria yang tergabung dalam Bohemian 

Club yang berpusat di San Fransisco. 
Di pertengahan bulan Juli setiap 

Bohemian Grove terkini 

tahun, Bohemian Grove menjadi 

tempat pertemuan beberapa orang 
paling berpengaruh di dunia. Sebuah 
tayangan televisi pernah mengungkap 

tentang aktivitas para pemimpin dunia di tempat itu, 

Mobil limousine hitam berkumpul di sebuah hotel yang 

dijaga ketat oleh para pengawal 

pribadi. Limousine tersebut 

membawa politikus besar, broker 

berkuasa, dan pemimpin industri 

besar untuk menghadiri 

pertemuan rahasia yang akan 

berlangsung selama seminggu 

penuh. Kelompok tersebut dikenal 

dengan nama Bilderberg Group1. 

Mungkinkah mereka bertujuan 

untuk mendominasi dunia? 

DARK SeCReTS 
INSID€ 

BOHE:M~ GROVE: 

t~ ~,_ 
, ·, \ . 

.. 

_''b 
AlEX JONE:S PKODUcnoNS 

. . .. -· 
Salah satu produksi acara 

Alex Jones 

s. Bilderberg Group adalab konferensi tahunan yang dihadiri oleh ~ekitar 130 
undangan pili.han, yang sebagian besar adalah orang-orang berpengaruh dalam bidang 
hisnis. politik, dan perbankan. 
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Dalam salah satu kesempatan, Alex jones, seorang reporter 
dan penyiar Radio, mewawancarai David Gergen, salah satu 
bawahan presiden. Berikut adalah petikan wawancaranya. 

"Satu pertanyaan terakhir. Aku pemah membaca 

artikel di Washington Times beberapa tahun lalu, yang 

mencantumkan komentarmu tentang sebuah 

organisasi dan kim komentar tersebut juga terdapat 

di Wall Street, dan terdapat di bermacam surat kabar. 

Tentang Bohemian Grove. Kemudian kau 

menyangkalnya dengan mengatakan, hei aku tidak 

menjalankan dunia dengan tangan kosong. Apa 

sebenarnya maksud semua itu?" Tanya Alex. 

"Aku tidak tahu kutipan mana yang kau maksud. 

Aku tidak ingat pernah ada kutipan seperti itu. 

Dengar. Aku bahagia menjadi anggota Bohemian 

Grove. Aku menyukai orang-orang yang datang ke 

sana. Aku tidak berhak untuk membicarakan 

kelompok di belakangnya," kata David. 

"Apakah kau pernah menghadiri upacara 

kremasi?" Tanya Alex. 

"Sejujurnya, aku rasa itu bukan sesuatu yang 

harus kubicarakan denganmu." kata David. 

"Aku adalah Alex Jones, dan aku berhasil 

menyelinap ke tempat itu pada tahun 2000. Aku 

adalah orang yang berhasil membongkar dan 

merekamnya di video. Dan ditayangkan di TV 

nasional," kata Alex. 

"Well, aku tidak menghargai tindakanmu itu," kata 

David. 
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"Benarkah ?" Tanya Alex. 

"Iya, benar," kata David. 

"Ada banyak pejabat publik di sana. Tidak seorang 

pun yang boleh tahu?" Tanya Alex. 

"Aku sama sekali tidak mengenalmu. Dan aku 

juga tidak tahu menahu tentang filmmu. Kau datang 

ke tempat itu dengan sebuah kesepakatan, tapi kau 

melanggar kesepakatan dengan mengeluarkan film 

itu. Dan aku tidak menyukainya," kata David. 

"Benarkah?" Tanya Alex. 

"Aku menyesal kalau kau bisa memahami 

situasinya tapi kau tidak kau terapkan di dalam film. 

Apakah sebenarnya kau memahami situasinya?" 

Tanya David. 

"lya. Apakah ritual itu benar-benar dilakukan? 

"Apakah kau pernah melakukan ritual itu?" Alex 

balik bertanya. 

"Itu sama sekali bukan urusanmu," kata David 

sambil menunjukkan reaksi kemarahan. 

Dalam wawancara tersebut, terlihat sikap David menjadi 
gugup menanggapi pertanyaan Alex yang tengah mencoba 
membuat David mengakui ritual pemujaan yang mereka 
lakukan itu. Mengapa David harus bersikap penuh rahasia, 
sebagaimana terlihat dari reaksinya selama wawancara? 
Mengapa ia menjadi sangat marah, ketika ia tahu bahwa kita 
mengendus rahasianya? Dari reaksi terse but, kita bisa melihat, 
bahwa mereka menganggap serius pertanyaan-pertanyaan 
sehubungan dengan ritual yang mereka jalankan. Ini adalah 
satu ciri dari kelompok yang tersembunyi dan penuh rahasia 
(occult). Kata "occult" berarti tersembunyi a tau rahasia. 
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Kerahasiaan adalah bagian dari agama mereka. Mereka suka 
menyimpan rahasia. Ketika rahasia itu akhirnya terbongkar, 

maka mereka menjadi san gat marah. 4 

Jadi, apa yang menyatukan sistem ini? Mengapa kelompok 
Elit sangat patuh menjalankan rencana ini? Karena rencana 

terse but adalah bagian dalam agama mereka. Karena, meskipun 
mereka terlihat seperti orang Muslim, Kristen, atau Yahudi di 
depan urn urn, tapi sebenarnya mereka adalah pengikut Lucifer. 

Dan rencana tersebut telah membawa mereka untuk 
menempati posisi tertinggi dalam sistem itu. 

Simaklah petikan wawancara berikut, 

X: Bukan suatu hal yang mengherankan bagi 

banyak orang bahwa ada beberapa orang pilihan di 

antara kelas berpendidikan, arsitek, dokter, 

pengacara, broker, dan golongan pemimpin. 

Y: Apakah mereka adalah orang-orang yang 

membuat perjanjian dengan setan? 

X: Benar sekali. Cara yang lebih akurat untuk 

menjabarkannya adalah mereka telah melibatkan 

diri dalam pemujaan terhadap hantu, pangeran, ular, 

setan, Lucifer, dan mereka tetap menjalankan 

kehidupan normal. Mereka adalah manusia biasa, 

mereka bepergian, mereka adalah orang terkenal 

dengan caranya sendiri, tapi bedanya mereka 

melibatkan diri dalam praktek pemujaan setan ini. 

Y: Paul, ini adalah bagian yang tidak pernah bisa 

kumengerti. Bagiku sangat tidak masuk akal. Jika 

seseorang membuat perjanjian dengan setan, maka 

~- Wawancara ini dapar disaksikan pada Video yang terdapat dalam buku ini. 
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jelas sekali akan ada imbalan untuk mereka, yang 

membuat kehidupan mereka di muka bumi menjadi 

lebih memuaskan baik itu karena uang, wanita atau 

bepergian. 

X: Atau yang lebih menyenangkan lagi, yaitu 

apapun yang mereka inginkan. Kemudian mereka 

menjadi lebih sadar akan keberadaan iblis, tentu 

saja mereka pun menjadi lebih sadar dengan 

keberadaan Tuhan. Dan mereka mengambil 

keputusan bodoh dengan kesadaran penuh untuk 

meraih apa pun yang mereka inginkan di dalam hidup. 

Y: Aku hanya ... ini .. . untuk merangkul seseorang, 

kita juga harus merangkul yang lainnya juga. 

X: Aku mengerti, dan aku juga tahu bahwa kau 

juga mengerti. Bukan hal yang mudah untuk 

mengerti saat kau berbicara dengan mereka dan 

mereka dalam tahap pengobatan, atau lebih tepatnya 

penyembuhan. Mereka merasakan akselerasi dan 

kepuasan secara sensual dan seksual serta mental 

ketika mereka terlibat secara mendalam dengan 

pemujaan Lucifer. ltu adalah akselerasi yang ganjil. 

Y: Seperti obat kalau begitu. 

X: Iya. Akselerasi yang ganjil. Dan tentu saja 

insting kesalehan di jiwa, insting surgawi karena 

kita menerima segala hal yang surgawi atau sesuatu 

kesalehan [ ... ] itu adalah sesuatu yang memuaskan. 

Kita akan sadar bahwa mereka "menghormati 

apapun yang kita anggap suci atau keramat" atau 

"ide kesucian, sebuah kekaguman"5 . 

5 Dialok ini bisa disaksikan di dalam Video The Diary of Oa.ijal 
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Jadi, saat kita menyatakan bahwa kita takut kepada mereka 
karena pemujaan setan dan hal-hal sejenis itu, sebenarnya 

merekalah yang ngeri dengan Kitab Suci kita, dan Tuhan yang 

sesungguhnya. Itu berarti, cara paling aman agar mereka bisa 

tetap eksis dan menjadi semakin kuat adalah dengan 
menyingkirkan segala hal yang sud dari kehidupan kita. Itulah 
yang menjadi alasan mereka membangun tatanan dunia sekuler. 

Alasan inilah yang gaga! diungkap oleh buku-buku atau film
film dokumenter lain mengenai tatanan dunia sekuler. Lihatlah 

apa yang terjadi di sekeliling kita. Di dunia yang dibangun untuk 
Dajjal, segala hal yang suci hanya akan menjadi bahan 
cemoohan. Banyak sekali cemoohan terhadap hal suci yang kita 

lihat sehari-hari. Salah satunya dapat ditemukan pada Video 
berjudul Dancing jesus. 

Seorang pria berpenampilan seperti Yesus, berjalan keliling 
kota sambil menari seorang diri. Tiba-tiba, pria itu membuka 
jubahnya di tengah jalan, dan melanjutkan tariannya hanya 
dengan mengenakan celana dalam kain, seperti yang dikenakan 

Yesus pada saat disalib. 

Mereka beusaha tidak hanya cemoohan terhadap pemimpin 
umat, namun juga hal-hal lain yang salah dalam institusi 

keagamaan kita, yang memunculkan pemahaman keliru 
mengenai pandangan beragama. Lihatlah tayangan-tayangan 
tentang kerusuhan atau tindakan terorisme, tindakan keji 

dengan mengatasnamakan agama. Mereka, para pelaku 
kekejian tersebut menutup wajah mereka. Namun, satu hal yang 
pasti adalah, siapa pun yang dengan bangga membela agamanya 

tidak akan pernah menutup wajahnya ketika melakukan 
sesuatu yang dianggap benar. Siapa sebenarnya yang 

bertanggung jawab atas semua itu? Jadi, jangan takut untuk 
mengatakan apa yang kita pikirkan. Yakinlah dengan apapun 
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yang kita percayai. Namun demikian, tetaplah ingat bahwa 
dunia yang kita huni dan hidupi adalah tatanan dunia sekuler, 
dan kita semua termasuk di dalamnya. 

Sekarang, kita harus mencari tahu apa yang berada di batik 
layar, melalui tokoh-tokoh berpengaruh. Bagaimana caranya 
kita bisa terlibat dalam pemujaan terhadap roh iblis? 

Roger Morneau-seorang pen ulis berbagai buku di 
antaranya adalah A Trip Into the Supernatural, The Incredible Power 
of Prayer, Beware of Angels; Deception in the Last Days, Incredible 

Answers to Prayer, dan More Incredible Answer to Prayer-pernah 
memberikan gambarannya kepada kita. Dia bercerita mengenai 

seseorang berpengaruh yang tengah berada dalam sebuah 
pelayaran bersamanya, 

Seorang ternan yang pernah berlayar bersamaku 

pernah berkata: "Hai, aku punya sesuatu yang 

fantastis yang ingin kukatakan padamu. Aku 

bergabung dengan kelompok yang sering berbicara 

dengan roh orang mati. Apakah kau ingin berbicara 

dengan roh ibumu yang sudah mati?" 

Aku sangat terkejut. Ia lalu mengatakan, bahwa 

aku takut berbicara dengan roh ibuku yang sudah 

mati. Aku lalu menjawab, "Aku akan mempertimbang

kannya terlebih dulu, karena hal semacam itu belum 

pemah terlintas di dalam pikiranku." Mungkin untuk 

sebagian besar dari kita belum pemah mengalaminya, 

akan merasa sangat ketakutan jika menghadapi hal 

semacam itu. Kau tahu, semua itu terlihat jelas di 

wajahmu, kau takut menghadapi pertemuan dengan 

roh orang mati." Tetapi, kemudian ia melanjutkan, 

"Aku tahu, kau pasti akan melakukannya suatu hari 

nanti." 
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Kata occult berasal dari bahasa Latin occultus (tersembunyi, 

rahasia), yang mengacu kepada "pengetahuan tersembunyi". 

kata ini banyak digunakan dalam bahasa Inggris yang populer 

dengan pengertian "pengetahuan paranormal", bertentangan 

dengan ilmu pengetahuan alam. Kata ini juga bermakna 
"pengetahuan milik orang-orang tertentu" atau "pengetahuan 
yang harus disembunyikan". Dalam prakteknya, okultisme 

adalah sebuah praktek yang berhubungan dengan realitas 
spiritual yang lebih dalam diluar akal sehat dan ilmu 

pengetahuan alam. Kata yang memiliki pengertian serupa 
dengan occult adalah esoteric dan arcane. Kata occult juga 
digunakan untuk menyebut kelompok atau ordo magis rahasia, 
serta pengajaran dan praktek tersembunyi yang mereka 

lakukan. 

Mengapa praktik pemujaan terhadap setan dilakukan 
para Pemimpin? 

Mari kita simak penuturan selanjutnya dari Roger Morneau 
ketika diwawancarai, 

"Ia mengatakan, semua itu terlihat jelas di 

wajahku, bahwa aku takut berkomunikasi dengan 

orang mati. Tetapi, ia kemudian mengatakan, bahwa 

ia tahu suatu hari nanti aku pasti akan melakukannya. 

Dan ia juga mengatakan betapa beraninya aku ketika 

melakukan perjalanan dengan kapal laut. Tetapi, 

segalanya telah berubah. Ia mengatakan bahwa aku 

bukanlah orang yang sama lagi. Aku telah berubah, 

aku telah menjadi pengecut. 

Itu perkataan yang langsung mengubah 

keputusanku. Aku segera mengatakan bahwa aku 
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ingin melakukan komunikasi dengan roh orang mati. 

Jadi, pada suatu Sabtu malam, kesempatanku 

akhirnya datang. Aku bertemu dengan seorang 

wanita cantik yang menjadi perantara di rumah 

barunya yang megah di Montreal, Kanada. 

Di sana juga terdapat sekitar 20 orang tamu. Dan 

aku adalah salah satu di antaranya. Wanita itu 

tengah berkomunikasi dengan roh, atas permintaan 

orang-orang yang hadir di sana, dan ia menyam

paikan apa yang dikatakan oleh roh itu sebagai 

jawaban. 

Ada seorang pria yang mengatakan bahwa ia ingin 

berbicara dengan temannya yang meninggal dunia 

enam bulan lalu. Tapi pria itu tidak ingin jika roh 

temannya untuk muncul di hadapannya. Ia hanya 

ingin berbicara dengannya, karena ia tidak percaya 

jika wanita itu yang menjadi perantara di antara 

mereka. Perantara itu lalu mengatakan bahwa ia harus 

memanggil dulu roh tersebut. Tidak berapa lama, ia 

berkata, "Roh itu akan berbicara langsung denganmu." 

Dan tiba-tiba, terdengar suara maskulin di tempat 

itu, mengatakan, "Hi, Frank. Aku senang sekali kau 

memintaku untuk berbicara denganmu." Lalu, 

mereka pun mengadakan obrolan singkat. Setelah 

selesai, Frank mengatakan bahwa berbicara dengan 

roh orang yang sudah mati itu adalah hal terhebat 

yang pernah ia alami. Perantara itu berkata, "malam 

ini, kami memiliki kejutan untuk kalian semua. Roh 

akan menunjukan dirinya secara terbuka. Di sini, 

beberapa menit lagi." 
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Seolah ada angin besar yang tiba-tiba berhembus 

masuk ke dalam rumah dan menembus dinding. 

Cahaya bersinar dengan sangat terang. Seperti 

beberapa lampu panggung yang dinyalakan secara 

bersamaan. Dan seperti halnya angin, cahaya lampu 

itu pun seolah mampu menembus dinding, " kata 

Roger. 

"Bagaimana perasaanmu pada saat itu?" Tanya 

pewawancara laki-laki. 

"Perasaanku saat itu ... , rasanya ... , seperti 

jantungku berhenti sesaat. Aku merasakan hal yang 

aneh. Tampak seorang wanita yang mengenakan 

gaun malam indah, kemudian berputar, menghampiri 

Mary dan berkata, "Saudaraku sayang, baik sekali 

kau mau memintaku datang." Tiba-tiba Mary pingsan 

dan terjatuh dari kursinya. Yang lain segera 

mengangkat Mary, roh tersebut pun segera 

menghilang. ltu baru awalnya." 

"Begitukah prosesnya ketika kau terlibat pada 

awalnya?" Tanya Pewawancara laki-laki. 

"Iya. Ada sesuatu yang menarik tentang pikiran 

manusia. Kita sering merasa takut pada banyak hal. 

Pada awalnya kita memang merasa takut, tapi 

setelah beberapa lama, semua itu menjadi hal yang 

normal dan biasa saja," kata Roger. 

"Jadi, maksudmu, melakukan kontak dengan hal 

supranatural bisa terlihat normal dan biasa terjadi, 

sama sekali tidak terasa aneh dan menganggu?" 

Tanya Pewawancara laki-laki. 
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"Dengan kata lain, semakin lama kita melakukan

nya, maka rasa tidak nyaman itu akan semakin 

berkurang?" Pewawancara wanita ikut menambahkan. 

"Itu benar sekali," kaa Roger. 

"Itu bukan perasaan yang menyenangkan," 

Pewawancara wanita mengomentari. 

"Bagaimana perasaanmu tentang hal itu?" Tanya 

Pewawancara laki-laki. 

"Lalu, aku pergi ke sebuah perkumpulan rahasia 

yang biasa memunja roh orang mati," kata Roger. 

"Baik, lalu apakah yang membedakannya dengan 

perkumpulan yang mengadakan kontak dengan roh 

orang mati (seance)?" Tanya Pewawancara laki-laki. 

"Dalam perkumpulan tersebut kita tidak bisa 

banyak terlibat secara langsung. Tapi begitu kau 

mengikuti perkumpulan rahasia yang memuja roh 

orang mati, maka dengan bantuan seseorang yang 

berilmu tinggi, kau akan diundang untuk datang ke 

tempat mereka di dunia roh, tanpa bisa keluar lagi 

dari sana dalam keadaan hidup. Itulah tepatnya yang 

ditentang oleh aku dan temanku. Kami tidak tahu 

harus berpikir apa. Dan di sana juga terdapat musisi 

grup yang sangat terkenal," kata Roger. 

"Grup musik beraliran Jazz?" Pewawancara laki

laki coba mendapatkan kepastian. 

"Benar. Pada suatu malam kami datang ke salah 

satu tempat pertemuan kelompok tersebut, dan 

musisi itu datang dengan istrinya," kata Roger. 
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"Jadi, Roger, kau ada di restoran tersebut. Apa 

yang terjadi?" Tanya Pewawancara laki-laki. 

"Kami duduk di sana dan menikmati minuman 

alkohol favorit kami. Dan pada saat kami mengobrol, 

pemimpin band tersebut berkata, "Aku ingin kekuatan. 

Aku berkeliling untuk mencari sumber kekuatan." 

Kemudian, ia melanjutkan, "Apakah menurutmu aku 

bisa terkenal seperti sekarang atas usahaku sendiri." 

"Well, mungkin kau juga memiliki sedikit 

keberuntungan," kataku. Tapi ia justru mengatakan 

bahwa keberuntungan itu sebenarnya tidak ada. 

Semua itu terjadi karena ada kekuatan yang beketja 

untukmu di suatu tempat. Jika tidak begitu, kau tidak 

akan bisa sukses di bidang peketjaanku. Setelah itu, 

kami mengobrol tentang pemujaan roh," kata Roger. 

"Apakah semua itu menarik minatmu? Apakah itu 

membuatmu ingin mencari tahu lebih banyak 

tentang apa yang ia bicarakan?" Tanya Pewawancara 

laki-laki. 

"Iya. Jadi. Ia mengatakan bahwa roh orang mati 

tersebut sebenarnya adalah jelmaan roh iblis. Mereka 

adalah malaikat yang diusir dari surga dan turun ke 

bumi. Mereka adalah makhluk yang indah. Jadi, 

seperti itu," kata Roger. 

"Apakah kau tidak merasa terganggu saat ia 

mengatakan ... ?" Tanya Pewawancara laki-laki. 

"Well, sedikit mengejutkan memang. Sesuatu 

yang baru kali itu kau dengar. Ia mengatakan, "kalian 

memiliki masa depan yang hebat, karena kami 
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d iberitahu oleh pendeta tertinggi komunitas kami, 

komunitas rahasia, bahwa sang penguasa 

menyiapkan rencana khusus untukmu," kata Roger. 

"Sekarang, siapa sebenarnya yang ia maksud 

dengan sang penguasa?" Tanya Pewawancara laki

laki. 

"Oh, setan. Dan kami tertarik untuk mendengar 

lebih banyak tentang hal itu. Ia berkata, lihat aku 

memuja roh. Kami memuja Lucifer dan semua 

malaikat pendukungnya. Mereka masih sebaik dulu, 

saat terusir dari surga. Ada kesalahpahaman di 

antara semua penghuni galaksi. Penguasa kami salah 

paham dan Tuhan tidak mengenalnya sebaik 

mengenal orang-orang yang melakukan kesalahan 

saat ini. Jadi, kami harus berperang. Orang baik 

melawan setan. Dan kami berpihak kepada setan, 

tapi kami bukanlah orang jahat. Aku melihat semua 

ini adalah pertarungan kekuatan baik dan kekuatan 

setan. Satu orang percaya pada 1'uhan, dan yang satu 

lagi percaya pada Lucifer. lni seperti politik," kata 

Roger. 

"Jadi, kontroversi besar itu sungguh terjadi? Dan 

kau mendengar seseorang mengatakannya dan ia 

berada di pihak setan?" Tanya Pewawancara laki

laki. 

"Dan me lalui orang-orang itu , mereka 

menyebarkan berita bahwa Jesus tidak akan kembali 

lagi ke dunia dengan kekuatan dan kejayaan besar. 

Dia akan menyerahkan semua yang ada di bumi, 

karena pendeta tertinggi mereka pernah berkata 
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bahwa Jesus akan akan menyerahkan segala hal 

padanya karena Jesus tahu bahwa semua itu adalah 

hak setan," kata Roger, "dan pendeta itu 

mengatakan, untuk kalian semua yang masih baru, 

cara paling mudah untuk menyenangkan setan 

adalah dengan mencemooh Yesus, pengikut dan 

gerejanya. Itu sebabnya mereka menyanyikan lagu

lagu Kristen, tapi mengganti liriknya. Yah, mereka 

banyak mengubahnya. 

"Dan bukan perubahan yang bagus," komentar 

Pewawancara laki-laki. 

"Ini seperti bentuk penghujatan. Contohnya saja 

dalam musik rock. Kau lihat kan bagaimana orang

orang di dunia hiburan menggunakan salib. Anting 

salib. Ini adalah bentuk penghujatan. Penghinaan 

kepada Yesus. Kau bisa lihat, kan. Setanlah yang 

membuat orang-orang seperti itu. Kau merasa senang 

menggunakan aksesoris seperti itu. Aksesoris yang 

menunjukan bahwa kau beragama Kristen," kata 

Roger. 

"Dan sebagian pemimpin kita adalah anggota 

kelompok rahasia ini," komentar Pewawancara laki

laki itu pun mengakhiri tanya-jawabnya. 
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Kebenaran yang Paling Berharga 

KALIAN telah sampai eli bagian keempat buku ini. Dengan 

semua fakta yang telah terungkap, masih adakah harapan untuk 
kita? Jika mau melihat lebih dalam dan mengindahkan semua 

kebohongan yang telah disampaikan selama ini, maka kita akan 
menemukan sebuah harapan besar yang tidak akan pernah bisa 
disangkal. Harapan terse but berhubungan dengan spiritualitas, 
ilmu pengetahuan, dan pemahaman akan alam semesta. Tidak 

bisa disangkal bahwa ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan 
dengan spiritualitas, dan selalu terdapat alasan di balik 

terciptanya alam semesta dan kehidupan manusia. 

Selama lebih dari dua dekade terakhir, penemuan
penemuan di bidang astro-fisika menunjukkan bahwa alam 

semesta menyediakan sejumlah daya penggerak yang 
memungkinkan kehidupan terus berjalan. Sebut saja rnisalnya 
kekuatan energi gravitasi, kekuatan energi nuklir yang 

menggerakkan matahari, dan sejumlah materi serta energi 
gelap. Kesemua kekuatan tersebut dan kekuatan kunci lain, 
masing-masing memiliki perbedaan sifat, namun kekuatan
kekuatan itulah yang mendatangkan kehidupan-. jika terdapat 

satu derajat saja perbedaan, maka semua akan hancur. 
Mengapa? Karena seluruh komponen yang terdapat eli alam 
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semesta, rumus-rumus, dan hukum Tuhan yang mengaturnya 
harus berjalan dengan semestinya, agar kita tetap bisa 
melangsungkan kehidupan. Semua aturan alam semesta itu 
bukanlah sekedar kebetulan belaka. Di sanalah letak kebenaran 
yang paling berharga. 

Saat kami berkelana keliling dunia untuk membuat film
film dokumenter, saya mernperoleh sebuah pelajaran yang 
sangat berharga. Yaitu, tidak peduli ke arah mana kita melihat, 
alam tidak akan pernah berbohong. Di sanalah kita bisa 
menemukan kebenaran yang sejati, sebagaimana dijelaskan 
dalam Kitab Sud Al-Qur'an yang berasal dari Allah, Sang Maha 
Besar dan Maha Bijaksana, 

Bahwasanya, di surga dan dunia terdapat tanda-tanda untuk 

umatnya. 

Dan di dalam ayat-Nya yang lain dikatakan, 

Dan dalam penciptaanmu, Tuhan menyertakan makhluk hidup lain 

sebagai tanda untuk orang yang beriman. Diciptakan bumi dan 

surga, sebagai tempat kebaikan. Sesungguhnya, tanda-tanda itu 

untuk orang yang berpikir panjang. 

Semua keindahan dan keseimbangan alam ini tidak terjadi 
dengan sendirinya. Kebenaran sudah terpampang di depan 
mata, tinggal tergantung sepenuhnya kepada kita. Apakah kita 
bisa menghargai keajaiban yang ada di sekitar kita, ataukah 
memilih untuk menyangkalnya. Penerimaan kita terhadap 
kebenaran, serta penghargaan atas segala keajaiban alam 
semesta yang diciptakan-Nya inilah yang akan membawa kita 
kepada pemahaman ajaran Sang Maha Pencipta. Dengan 
demikian, tak ada apapun yang akan menggoyahkan iman kita. 
Inilah harapan kita yang terbesar. 
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Kebebasan memilih sebagai berkah terbesar 

Ban yak orang bertanya, "Jika Tuhan memang ada, mengapa 

terjadi begitu banyak perang, penderitaan, kebencian, dan 

keputusasaan?" 

Untuk menjadikan manusia sebagai mahluk-Nya yang 

paling berharga, Tuhan menganugerahi mereka dengan salah 
satu karunia terbesarnya, dengan demikian tanggung jawab 
terbesar diemban man usia dengan berkah ini. Apakah karunia 

terbesar itu? Karunia terbesar itu adalah "Kebebasan untuk 
Memilih". Tatkala kita memahami nilai dari tanggung jawab 
ini, maka kita tidak akan pemah mempertanyakan keberadaan 

Thhan. 

Ada garis yang jelas antara apa yang dibuat oleh manusia 

dan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Tentu kita mengenali 
perbedaan antara keduanya. Alam semesta dengan segala 
keindahannya diciptakan oleh Tuhan, sementara kerusakan 

lingkungan adalah dikarenakan oleh ulah man usia. Cinta kasih 
antara sesama manusia diciptakan oleh Tuhan, sementara 

man usia menciptakan perang yang mengakibatkan penderitaan. 
Tuhan menganugerahi jiwa yang merupakan bagian abadi 
sebagai bekal bagi kehidupan mendatang bagi manusia, 
semen tara man usia melupakan jiwa dan mengejar materi demi 

kepuasan di dunia. Begitulah pilihan yang diambil man usia atas 
segala hal yang diciptakan-Nya. Tuhan telah memberikan kita 
anugerah berupa kebebasan untuk memilih, dan kita 

bertanggung jawab atas konsekuensi dari semua pilihan kita. 

Sebagai penghuni bumi, kita semua memiliki tanggung 
jawab untuk memeliharanya. Dengan demikian, kita pun 

bertanggung jawab untuk melakukan perubahan positif bagi 
terciptanya dunia yang lebih baik. Dengan cara memperbaiki 
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diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat di sekitar kita, 

maka rumah adalah tempat pertama kita untuk melakukan 
perubahan bagi dunia. Kita semua bertanggung jawab untuk 
melakukan perubahan dari dalam, dan melalui tindakan baik 
maupun buruk, maka kita telah mengubah masa depan. Untuk 

siapakah kita membangun masa depan, dan masa depan seperti 
apakah yang akan kita bangun? 

Perhatikanlah bahwa anak-anak melihat dan melakukan 

apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak adalah 
"warisan" bagi kita. Pengaruh positif maupun negatif yang kita 
berikan, akan membentuk masa depan mereka. Marilah kita 

membentuk warisan yang akan kita banggakan kelak di Hari 
Kemudian, dengan menyebarkan cinta dan kebijaksanaan atas 

nama Sang Pencipta, yang merupakan sumber sejati cinta dan 
kebijaksanaan. Telah kita temukan keberadaan-Nya di sekeliling 
dan di dalam diri kita. Tuhan telah menciptakan manusia 
sebagai makhluk yang sempurna dengan segala hak yang 

seimbang, dan menciptakan segala hal di alam semesta serta 
menyeimbangkan segala hal. Bagaimana mungkin kita 
menyangkal kebenaran seperti itu? 

Allah (Swt) berfirman, 
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Wahai manusia! Apa yang telah menyebabkan kecerobohanmu akan 

Tuhanmu, Sang Maha Pemurah? Yang telah menciptakanmu, 

membentukmu sedemikian sempurnanya, dan memberimu hak yang 

seimbang. 

Sesungguhnya, kami ciptakan manusia dengan bentuk terbaik. 

Agungkanlah Nama Tuhan kita, sang Maha Tinggi, yang telah 

menciptakan segalanya, kemudian menyeimbangkan segalanya. 



BAB 24 

PENYUSUPAN 
TERHADAP AGAMA 
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PADA abad ini, banyak teori yang bermunculan mengenai 
Tuhan, agama, dan man usia. Sebut saja teori-teori dengan tema 
seperti "Tidak ada Tuhan", "Tuhan adalah delusi atas 
pencapaian diri", "Dirimu adalah Tuhan", "Melalui 

kesadaranmu, kaulah Sang Pencipta", "Kau berasal dari 
monyet", "Lakukan apapun yang kau kehendaki", "Mahlukluar 
angkasa berada di balik keajaiban kitab sucimu", "Secara 

genetis kau diciptakan oleh mahluk luar angkasa", a tau 
"Kelompok Elit dan pemuja setan menciptakan agama sebagai 
alat untuk mengendalikanmu". 

Tema-tema seperti di atas bertujuan untuk menjebak 

penduduk dunia ke dalam agenda duniawi dengan cara 
membutakan dan menyelewengan manusia dari kebenaran. 
Dengan meniadakan Tuhan dari kenyataan keseharian, maka 

manusia akan memusatkan perhatian kepada kesenangan dan 
tujuan-tujuan di dunia yang merupakan daya tarik dari agenda 
duniawi ini. Manusia akan lebih tertarik untuk memusatkan 
perhatian kepada imbalan yang diperoleh dari kesenangan

kesenangan duniawi, daripada pahala di kehidupan yang akan 
datang. Dengan demikian-di tangan kelompok Elit dan 
pemuja setan, man usia menjadi alat kendali untuk menjalankan 
rencana mereka. Sebab dunia atau sistem Dajjal adalah apa-
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apa yang dibangun di atas kesenangan (hedonisrne) dan 

konsumerisrne. Tidak rnengherankan jika pelajaran pertarna 
dalarn agarna setan adalah 

Lakukan apapun yang kalian kehendaki 

Jika agarna diciptakan oleh man usia, rnahluk luar angkasa, 

atau kelornpok Elit sebagai alat pengendali, lantas rnengapa 
agarna-agarna politeistik (rnenyernbah banyak tuhan) tidak 

pernah rnenghadapi tantangan? Sernentara setiap agarna 
rnonoteistik (pengesaan terhadap Tuhan) selalu rnendapat 

tantangan dari para penguasa yang sarna. Mengapa hanya para 
Nabi utusan Tuhan yang sejati yang diserang oleh kelornpok 
Elit itu? Alasan rnengapa agama monoteistik selalu mendapat 
tantangan dari para penguasa karena itu adalah agama yang 
akan membebaskan manusia dari tirani kekuasaan, dan hal ini 

merupakan ancaman paling besar bagi kekuasaan kelompok Elit. 

Marilah kita mengingat kembali apa yang terjadi dengan 

agama-agarna monoteistik di awal kemunculannya. Nabi Musa 
(as) dan kitab Tauratnya mendapat tantangan dari Firaun di 
Mesir. Nabi Isa (as) rnengalami penyiksaan hebat dan Injilnya 
dirnanipulasi. Muhammad Rasulullah (saw) dan Al-Qur'an pun 

tak luput dari penyerangan. Dalarn dunia yang penuh tipu 
muslihat ini, kebenaran akan selalu mendapat perlakuan 
menyedihkan seperti itu. Inilah salah satu pelajaran terbesar 
yang hendak disampaikan dalarn buku The Diary of Dajjal. 

Perhatikanlah sernua agama politeistik di dunia ini, dan 
tanyalah kepada diri kita sendiri, umengapa tak satu pun dari 

agarna-agama ini yang diperangi?" Tidak satu pun dari agarna 

ini pernah mendapat penentangan dari pihak berkuasa. 
Mengapa hal itu terjadi? 
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Dengan mempelajari hal ini secara mendalam untuk 
memperoleh jawaban, maka kita akan mengetahui manakah 

agama yang diciptakan oleh Kelompok Elit, dan manakah yang 
bukan. Kebenarannya adalah, hanya ada satu Tuhan dan satu 

pesan dalam agama-agama yang sejati, yaitu yang pernah 
diturunkan kepada Nabi Musa (as), Nabi Isa (as), dan Nabi 

Muhammad (saw). Seorang penganut agama yang sejati pasti 

akan mempercayai pesan yang disampaikan oleh para Nabi itu 
sebagai sebuah pesan yang sama, yaitu pesan sebagai satu 
agama Namun, mengapa terjadi banyak perbedaan dewasa ini? 
Mengapa tidak ada kesatuan an tara agama-agama monoteistik? 

Mengapa tidak ada kesatuan antara aliran-aliran dalam satu 
agama monoteistik? Jawabannya adalah meskipun agama 
monoteistik tidak diciptakan oleh manusia, agama-agama 

tersebut telah disusupi. 

Untuk memahami bagaimana agama-agama monoteistik 
disusupi, dan dari manakah perbedaan-perbedaan an tara agama 
berasal, maka kita harus kembali mempelajari sejarah agama

agama tersebut. Marilah kita mulai dengan memahami 
kepercayaan agama Yahudi dan kitab suci Taurat. Simaklah 

pidato berikut1
• 

Kerajaan orang Yahudi di tanah suci dihancurkan 

oleh Nebukadnezzar rnelalui penaklukan oleh 

kerajaan Babilonia. Penduduknya dijadikan budak, 

kernudian dibawa ke Babel di Babilonia. Di sana, 

penganut Yahudi dipisahkan dari agarna sejati 

mereka yang rnengirnani keesaan Allah (Swt). Mereka 

juga dipisahkan dari kitab suci rnereka selarna 

1 Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pidato, dan dapat disaksikan dalam 
video yang disertakan dalam buku The Dia ry of Oajjal ini. 
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beberapa waktu lamanya. Sejak itu, mereka berada 

dibawah pengaruh, kediktatoran, penindasan, dan 

tirani bangsa Babilonia. Inilah yang mendasari 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

agama yang terjadi di Babel. Bagaimana dengan kitab 

suci umat Yahudi? Taurat ditinggalkan, dan sebagai 

gantinya Talmud diikuti. Talmud ditulis oleh tujuh 

puluh orang rabi di Babilonia di bawah pengaruh 

rezim Babilonia dan cara hidup masyarakatnya. Kitab 

Talmud inilah yang menjadi pusat aturan 

kepercayaan umat Yahudi saat ini. 

Talmud ditulis oleh man usia, sementara Taurat merupakan 
ajaran-ajaran yang disarnpaikan Allah (Swt). Kitab Talmud 

ditujukan kepada agenda seputar Yerusalem dan kuil Sulaiman 
(as), dan tujuan tersebut sangat berkaitan dengan asal-muasal 
dan agenda sebuah kelompok masyarakat rahasia. Nabi 
Sulaiman (as) tidak ada kaitannya dengan tujuan tersebut. 

Simak lanjutan pidato berikut, 

Kuil Sulaiman" dipahami secara keliru, dan tidak 

ada yang namanya "kuil Sulaiman". Siapakah yang 

membangun masjid? Jawabannya adalah Nabi Yakub 

(as). Nabi Sulaiman mengembangkan masjid itu 

selama masa kepemimpinan kerajaannya. Bukan 

kuil, melainkan sebuah masjid. 

NC!bt SulC!tlll-lCIV\- lll-lell\-gelll-lbCIV\-0R.CIV\- MC!sjto! Al-AqsCI 

atas 11\-CIVI-lCI Allah. 

238 



Penyusupan Terhadap Agama 

Setiap Nabi yang diutus Allah mengajarkan kepada 
pengikutnya bahwa akan datang para Nabi berikutnya beserta 
kitab suci mereka. Namun para pemimpin kegelapan yang 
menyimpang, selalu menolak kebenaran ini. Pidato lanjutan 
berikut menegaskan hal tersebut, 

Marilah kita baca Surat al-Baqarah ayat 101, "Dan 

setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari 

sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada 

pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi 

kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang 

(punggung)-nya seolah-olah mereka tidak mengetahui 

(bahwa itu adalah kitab Allah)." 

Mereka, kaum Yahudi, melemparkan kitab Allah. 

Ketika Nabi Isa (as) datang, mereka tidak mengikuti 

ajarannya. Mereka mengikuti sesuatu yang telah 

disebarkan oleh iblis sejak masa kepemimpinan Nabi 

Sulairnan (as). Pada saat itu, iblis-iblis ini mengajarkan 

sihir kepada para penduduk. Setan dan pengikut

pengikutnya telah mengajarkan sihir kepada manusia 

sebelum dan juga selama masa kepemimpinan Nabi 

Sulaiman. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa Nabi 

Sulaiman mengetahui bahwa iblis mengajarkan sihir 

kepada para penduduk. Nabi Sulaiman (as) kemudian 

mengumpulkan semua panduan dan buku-buku sihir 

dari penduduk, kemudian membuat sebuah peraturan 

hukum mati bagi siapapun yang mempelajari, 

mempraktikkan, dan mengajarkannya. Semua buku 

dan panduan sihir tersebut dikuburnya di bawah 

singgasananya. Demikianlah kisahnya bahwa Nabi 

Sulaiman (as) telah mengubur kitab-kitab dan buku 

panduan sihir mereka. 
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Benar atau tidakkah Kuil Sulaiman? 

Apakah sesungguhnya kuil Sulaiman itu? Mengapa nama 

salah satu Nabi yang telah diutus Allah itu dikaitkan dengan 
sebuah rencana jahat kelompok rahasia? Pidato yang 
disampaikan dalam bab sebelumnya, menegaskan bahwa kuil 

Sulaiman sesungguhnya tidak ada, dan nama "kuil Sulaiman" 
dipahami secara keliru. Nabi Sulaiman tidak ada hubungannya 
dengan rencana-rencana jahat kelompok rahasia itu. Marilah 

kita pelajari apa yang mereka sebut sebagai kuil Sulaiman. Nabi 
Yakub (as) pernah membangun sebuah masjid, dan bangunan 
tersebut dikembangkan oleh Nabi Sulaiman selama ia 

memimpin kerajaannya. Bangunan itulah yang kemudian 
dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman mendirikan 
Masjid Al-Aqsa atas nama Allah. 

Bukan kuil, melainkan sebuah masjid. 

Lantas, bagaimana dengan kuil Sulaiman itu sendiri? Pada 
bab sebelumnya disebutkan bahwa kaum Yahudi telah 

menyimpang dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh 
para Nabi, mereka pun tetap memilih untuk mengikuti sesuatu 

yang disebarkan iblis sejak masa kepemimpinan Nabi 
Sulaiman. Pada saat itu, iblis dan pengikutnya telah 

mengajarkan sihir kepada penduduk sejak sebelum dan selama 
masa kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Nabi 
Sulaiman (as) yang mengetahui bahwa sihir diajarkan kepada 

penduduk, kemudian mengumpulkan semua panduan dan kitab 
sihir tersebut, lalu membuat peraturan hukum mati bagi 

siapapun yang mempelajari, mempraktikkan, dan mengajarkan 
sihir. Semua panduan dan buku-buku sihir tersebut dikuburnya 

di bawah singgasananya. 
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Kini semakin jelas alasan dari rencana besar pembangunan 

kembali kuil Sulaiman yang dilakukan oleh kelompok masya
rakat rahasia ini. Kini mereka telah menggali eli bawah masjid 

suci Al-Aqsa untuk mengambil kembali "harta karun yang 
terpendam'' itu. Untuk mencapai tujuannya, mereka tidak akan 

membiarkan apapun menghentikan mereka. Kini kita tahu 

bahwa masjid ini dilingkupi oleh sebuah konspirasi elit dengan 
tujuan raksasa. Tidak berlebihan jika terdapat anggapan bahwa 
Palestina tidak akan pernah mengenal perdamaian, karena 

Palestina adalah pusat konspirasi global yang dimaksud. 
Perlahan namun pasti, konspirasi ini dipersiapkan untuk Keda

tangan Dajjal. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui 
keberadaan Masjid Al-Aqsa dan ini bukanlah suatu kebetulan. 

Bangunan yang kerapkali dirujuk sebagai Masjid Al-Aqsa adalah 
Dome of the Rock, yaitu masjid Qubbah as-Sakhrah atau Kubah 
Shakhrah! 

Dome of the Rock-dalam bahasa Arab disebut 

Masjid Qubbah as-Sakhrah, dalam bahasa Ibrani 

disebut Kipat Hasela, dalam bahasa Turki disebut 

Kubbetas Sahra-adalah sebuah tempat ibadah umat 

Muslim yang berlokasi di Temple Mount, Yerusalem. 

Dome of the Rock dibangun an tara tahun 685 dan 691 

sebelum masehi, sebagai inisiatif Khalifah 

Ummayah, Abdul Malik Ibnu Marwan. Dua orang 

insinyur yang menangani pembangunannya adalah 

Y azin Ibn Salam dari Yerusalem dan Raja Ibn Haywah 

dari Baysan. Abdul Malik berharap bangunan tersebut 

menjadi "rumah bagi umat Muslim yang melindungi 

dari panas dan dingin" dan bermaksud menjadikan 

bangunan tersebut sebagai tempat ziarah. Dalam 
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sebuah riwayat disebutkan bahwa Khalifah Umar bin 

Khattab (ra) pemah melakukan salat di sana, dan 

meletakkan sebuah batu. 

Namun demikian, setiap kali nama Masjid Al-Aqsa muncul 
dalam pemberitaan media, baik media muslim ataupun media 
barat, maka Kubah as-Shakhrah-lah yang ditayangkan. Dengan 

sengaja penduduk dunia dimanipulasi untuk berpikir bahwa 
Kubah Shakhrah adalah Masjid Al-Aqsa, sehingga ketika Masjid 
Al-Aqsa yang sesungguhnya dihancurkan, tidak akan ada yang 

menyadarinya. Saat ini, ketika kita tengah membahas mengenai 
rencana-rencana jahat apa sajakah yang mereka susun, mereka 
tengah menjalankan rencananya, dan di bawah Masjid Al-Aqsa 

tengah terjadi eskavakasi (penggalian). Penghancuran masjid 
ini adalah salah satu pertanda terbesar dan penghabisan bagi 

Kedatangan Imam Muhammad Al-Mahdi. 

Apakah penggalian yang 
dilakukan di bawah Masjid Al

Aqsa adalah penggalian harta 
karun? Apakah uharta karun 

terpendam" yang dimaksud 

masih dicari? Tidak, bukan itu 
tujuan penggalian tersebut, 

karena harta karun itu telah 
ditemukan berabad-abad yang 
lalu, dan kita tahu siapa yang 

telah menemukannya. 

Salah satu adegan di film 

National Treasure menyebutkan 

bahwa mereka adalah para 

pejuang perang salib pertama 
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yang menemukan sebuah kolong di bawah kuil Sulaiman. Para 
ksatria itu percaya bahwa harta karun yang mereka temukan 

terlalu besar bagi siapapun, bahkan bagi seorang raja sekalipun. 
Mereka membawa harta karun itu kembali ke Eropa dan 

kemudian menamai diri mereka sendiri Ksatria Templar. 

Selama berabad-abad mereka telah mendiami Eropa dan 
membentuk sebuah ikatan persaudaraan bernama Freemason 
untuk menghormati "pembangun" kuil yang luar biasa itu. 
Siapakah "pembangun" yang menurut mereka telah membantu 

Nabi Sulaiman umuk membangun kuilnya? 

Para anggota Freemason meninggalkan sebuah petunjuk, 
sebagaimana yang tertera pada uang kertas satu dolar, yaitu 
"Piramid yang belum sempurna dan all-seeing eye (mata yang 

melihat segala) yang merupakan simbol Ksatria Templar-si 
penjaga harta karun. Mereka berbicara kepada kita melalui 
simbol ini. 

4 8 * *~ D 'ii 5"1!(ijJl"18'+ IUMMMMWi" W ' *' MMF*MEEE 

Harta karun yang dimaksud melebihi apa yang bisa 
dibayangkan oleh siapapun. Yang ditemukan oleh Ksatria 

Templar adalah buku sihir terlarang. Melalui harta karun 
tersebut, mereka mempelajari seni rahasia yang kemudian 
menjadi dasar terbentuknya kelompok Illuminati. Melalui 
ritual-ritual pemujaan terhadap setan, mereka telah 

mempergunakan seni ini untuk mencapai posisi kekuasaan 
tertinggi di dunia. Dengan sukarela mereka menjual jiwa 
mereka kepada setan, dan melalui ritual-ritual pemujaan 
terhadap ilmu gaib, sumpah, dan perjanjian rahasia, maka 

pengetahuan ini pun menjadi tersembunyi. Pengetahuan ini 
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tidak pernah dituliskan, namun disampaikan melalui simbol
simbol, ritual, dan arsitektur. 

Lantas, jika harta karun tersebut telah mereka temukan 
berabad-abad sebelumnya, mengapakah saat ini masih 

dilakukan penggalian di bawah bangunan masjid Al-Aqsa? 
Apakah makna Al-Aqsa sesungguhnya? 

illllllllllll!~ Temple Mount atau 
· dalam bahasa lbrani 
-disebut Har haBayit 

yang juga dikenal 
sebagai Mount Moriah, 
atau dalam bahasa 
Arab disebut al-haram 

al-qudsy ash-sharif, 
adalah tempat suci di 

Temple Mount 
wilayah Kota Lama 

Yerusalem. Di tempat inilah berdiri masjid Al-Aqsa dan Dome 
of the Rock (Kubah Shakhrah) yang merupakan bangunan umat 

Islam tertua di dunia. Selama ratusan tahun, Temple Mount 
(bukit kuil) di Yerusalem telah menjadi garis depan 
pertempuran antara agama-agama monoteistik besar, dan 

nafsu-nafsu duniawi saat ini semakin mengancam sehingga 
menyebabkan terjadinya pertumpahan darah terus-menerus di 
wilayah itu. Penggalian yang masih berlangsung saat ini 
ditujukan sebagai rencana penghancuran masjid terse but untuk 

mempersiapkan kedatangan Mesiah palsu, Sang Raja Diraja bagi 
mereka. Kedatangan raja ini harus disambut dengan 
kebangkitan kembali kuil Sulaiman. Dengan demikian, untuk 

membangkitkan kembali kuil Sulaiman, pertama-tama Masjid 

Al-Aqsa yang merupakan rumah suci Tuhan yang pertama, harus 
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dihancurkan. Negara Israel telah melakukan penghancuran ini 

secara perlahan dan dengan cara yang mengerikan. 

Ban yak sekali versi yang mengungkap mengenai makna kuil 

Sulaiman bagi bangsa Yahudi. Sebuah versi tulisan menye

butkan bahwa kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome 

of the Rock. Versi lain menyebutkan, kaum Yahudi meyakini 
bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. 
Sementara ada sebuah versi lain yang menyebutkan bahwa 

bukan Al-Aqsa yang menarik bagi bangsa Yahudi, melainkan 
simbol kuil Sulaiman itu sendiri. 

Pada permulaan bulan Februari 2007, pemerintah Israel 

mulai melakukan penggalian di bagian terluar kompleks Temple 
Mount di dekat Masjid Al-Aqsa, dan juga di tembok sebelah 
barat. Tembok sebelah barat adalah bagian yang diyakini oleh 

kaum Yahudi sebagai sis a reruntuhan kuil Sulaiman yang masih 
berdiri. Mereka menamakan bagian ini sebagai Wailing Wall atau 
Tembok Ratapan, yang merupakan salah satu titik paling sud 

bagi umat Yahudi. Pihak yang berwenang mengatakan bahwa 
penggalian itu dimaksudkan untuk membangun dinding 
penghalang yang permanen menuju salah satu gerbang Temple 

Mount. 

Dr. Gideon Avni 
adalah dari Lembaga 
Pemeliharaan Benda
benda Purbakala Israel 

tersebut mengatakan, ~:C~~-..;i.l~ 

"Semua pekerjaan yang 
dilakukan di sini betul-
betul di luar perbatasan Dr. Gideon Avni tampak paling kiri di lokasi 

Temple Mount. Kami Temple Mount 
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tidak pernah dituliskan, namun disampaikan melalui simbol
simbol, ritual, dan arsitektur. 

Lantas, jika harta karun tersebut telah mereka temukan 
berabad-abad sebelumnya, mengapakah saat ini masih 
dilakukan penggalian di bawah bangunan masjid Al-Aqsa? 

Apakah makna Al-Aqsa sesungguhnya? 

Temple Mount atau 

;l~ijfi~J dalam bahasa Ibrani 

~~~~~~~~~~~~ disebut Har haBayit 
yang juga dikenal 
sebagai Mount Moriah, 

atau dalam bahasa 
Arab disebut al-haram 
al-qudsy ash-sharif, 

adalah tempat suci di 
Temple Mount 

wilayah Kota Lama 
Yerusalem. Di tempat inilah berdiri masjid Al-Aqsa dan Dome 

of the Rock (Kubah Shakhrah) yang merupakan bangunan umat 
Islam tertua di dunia. Selama ratusan tahun, Temple Mount 
(bukit kuil) di Yerusalem telah menjadi garis depan 

pertempuran antara agama-agama monoteistik besar, dan 
nafsu-nafsu duniawi saat ini semakin mengancam sehingga 

menyebabkan terjadinya pertumpahan darah terus-menerus di 
wilayah itu. Penggalian yang masih berlangsung saat ini 
ditujukan sebagai rencana penghancuran masjid terse but untuk 

mempersiapkan kedatangan Mesiah palsu, Sang Raja Diraja bagi 
mereka. Kedatangan raja ini harus disambut dengan 

kebangkitan kembali kuil Sulaiman. Dengan demikian, untuk 

membangkitkan kembali kuil Sulaiman, pertama-tama Masjid 
Al-Aqsa yang merupakan rumah suci Tuhan yang pertama, harus 
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dihancurkan. Negara Israel telah melakukan penghancuran ini 

secara perlahan dan dengan cara yang mengerikan. 

Banyak sekali versi yang mengungkap mengenai makna kuil 

Sulaiman bagi bangsa Yahudi. Sebuah versi tulisan menye
butkan bahwa kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome 

of the Rock. Versi lain menyebutkan, kaum Yahudi meyakini 

bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. 
Sementara ada sebuah versi lain yang menyebutkan bahwa 
bukan Al-Aqsa yang menarik bagi bangsa Yahudi, melainkan 
simbol kuil Sulaiman itu sendiri. 

Pada permulaan bulan Februari 2007, pemerintah Israel 

mulai melakukan penggalian di bagian terluar kompleks Temple 
Mount di dekat Masjid Al-Aqsa, dan juga di tembok sebelah 
barat. Tembok sebelah barat adalah bagian yang diyakini oleh 

kaum Yahudi sebagai sisa reruntuhan kuil Sulaiman yang masih 
berdiri. Mereka menamakan bagian ini sebagai Wailing Wall atau 
Tembok Ratapan, yang merupakan salah satu titik paling suci 
bagi umat Yahudi. Pihak yang berwenang mengatakan bahwa 

penggalian itu dimaksudkan untuk membangun dinding 
penghalang yang permanen menuju salah satu gerbangTemple 
Mount. 

Dr. Gideon Avni 
adalah dari Lembaga 
Pemeliharaan Benda
benda Purbakala Israel 
tersebut mengatakan, ~;,!!!~~ 

"Semua pekerjaan yang 
dilakukan di sini betul-
betul di luar perbatasan Dr. Gideon Avni tampak paling kiri di lokasi 

Temple Mount. Kami Temple Mount 
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membangun hampir lima puluh meter jaraknya dari dinding 
Temple Mount. Tak ada yang akan dilakukan di area bagian 
dinding dalam." 

Penggalian tersebut menyulut kemarahan komunitas 
muslim di wilayah Palestina dan Israel. Mereka mengatakan 

bahwa penggalian itu adalah yang kali ketiga yang dilakukan 
di sekitar masjid Al-Aqsa. Pemimpin Muslim menyatakan 
bahwa lebih banyak Iagi operasi penggalian diam-diam yang 
dilakukan. 

Syeikh Raid Shalah 

Sheik Ra'id Salah dari Islamic 

Movement, mengatakan bahwa 
saluran dibangun dari mana
mana, dan salah satunya menuju 

ke wilayah suci Masjid Al-Aqsa. 
Dia menambahkan, bahwa 
secara perlahan mereka akan 
menghancurkan masjid itu, dan 

dengan tindakan tersebut, 

mereka memicu perang agama 
besar untuk terjadi di daerah ini. Israel dengan tegas 
menyangkal penggalian di sekitar kompleks Temple Mount dan 

di bawah masjid Al-Aqsa. Rabi-rabi mereka yang terhormat 
bergabung untuk menyangkal tentang penggalian tersebut. 
Mereka mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat suci bagi 
umat Yahudi, dan merupakan wilayah terlarang bagi orang 

Yahudi karena kesuciannya. 

Mantan Ketua Rabi Israel, Yisrael Meir Lau, berusaha 

meyakinkan penduduk dunia dengan mengatakan bahwa 

sampai tiba waktunya Mesiah datang dan mereka cukup suci 
untuk memasuki bukit itu, mereka tidak bisa berdoa di sana 
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Mantan Rabi Yisrael Meir Lau 

sebab mereka tidak layak berada 

di tempat suci itu. Ketika 
pemimpin Hamas dan Fatah 

tengah mengadakan pertemuan di 
Saudi Arabia untuk mengakhiri 

perseteruan mereka, baru-baru ini 
di dekat Al-Aqsa terjadi huru
hara yang memperlihatkan 

persekutuan kedua kelompok ini 
untuk melawan Israel. Siapkah 

kita dengan terjadinya perang suci? Siapkah kita dengan 
terjadinya Perang Dunia III? Kini kedua perang itu telah dimulai! 

Namun tidak seperti yang sebagian dari kita pikir, Perang 
Suci ini bukan antara umat Muslim, Kristen, dan Yahudi, 

meskipun s_eperti itulah yang terlihat. Mengapa? Karena perang 
pada akhir zaman adalah perang antara garis darah Firaun 
melawan garis darah para nabi. Perang ini akan dipimpin oleh 
para pemuja setan melawan umat yang percaya kepada Tuhan. 

Cara apakah yang paling baik untuk meyaklnkan seluruh 
penduduk dunia bahwa para Firaun masa kini tidak memiliki 
lawan yang perlu diperhitungkan? 

Cara terbaik untuk meyakinkan penduduk dunia adalah 
dengan membangun "Tatanan Dunia Baru" yang dihuni oleh 

penduduk yang sepenuhnya diperbudak dan menyimpang, 
memecah belah penduduk, dan menaklukkan siapapun yang 
siap melawan. 

Kelompok Illuminati didirikan oleh mereka yang 
menyatakan diri sebagai pemuja setan, yaitu keluarga 
Rothschild. Saat ini dunia diatur oleh keluarga bankir Zionis, 
terutama Rothschild dan Rockefeller. 
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Kedua keluarga inilah yang membiayai Hitler dan Perang 
Dunia. Mengapa mereka yang disebut sebagai orang Yahudi 
membiayai holocaust? Karena, mereka bukanlah orang Yahudi, 
melainkan keturunan setan. Tanpa holocaust, tidak akan ada 
negara Israel saat ini! Keluarga Rothschild dan rekan-rekannya 
yang telah membantu membiayai Hitler dan membangun 
kamp-kamp pekerja budak Yahudi, telah mengubah korban 
holocaust Yahudi menjadi pelaku yang menyebabkan korban. 
Dalam penjara kamp pengungsi yang dilengkapi dengan kawat 
berduri, kondisi orang-orang Palestina yang menjadi korban 
sama serupanya dengan korban kamp konsentrasi Nazi. 

Fakta tersebut di atas 
berhubungan dengan salah 
satu rahasia paling menarik 
mengenai Israel. Menurut 
penulis dan ahli sejarah 
Simon Schama, keluarga 
Rothschild memiliki delapan 
puluh persen tanah Israel. 

Hal ini tercantum dalam Simon Shcama dan patung Van Gogh 

buku Two Rothschilds and the Land of Israel karya Schama yang 
diterbitkan oleh Collins, London, pada tahun 1978. Bahkan 
dalam bendera Israel terdapat simbol heksagram yang 
merupakan simbol "perisai merah" keluarga Rothschild. 
Heksagram terdiri dari enam titik, enam segitiga, dan enam 
sisi pada titik pusatnya. Mereka yang membiayai Perang Dunia 
dan holocaust adalah pemilik 80% tanah Israel! Untuk siapa 
keluarga-keluarga ini bekerja? Apakah kita sudah mulai 
memahami siapakah di balik semua penderitaan yang terjadi 
di muka bumi ini? Mengapa di Yerusalem, dan mengapa 
kebangkitan kembali itu harus terjadi di kuil Sulaiman? 
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Yerusalem dipilih, sebab Mesiah palsu harus berkuasa di tempat 
dimana Mesiah asli terpilih untuk menjalankan misinya. 

Mengapa kuil Sulaiman 
begitu penting bagi mereka? 

Apa yang unik dari N abi 
Sulaiman jika dibandingkan 
dengan nabi-nabi lain? 

Semua yang telah 
melakukan pen eli tian * 
mendalam akan mengetahui Blue hexagram 

bahwa kitab suci Al-Qur'an mengajarkan mengenai Nabi 

Sulaiman yang diberikan anugerah kenabian unik, yaitu 
kekuasaan unik yang mencakup dua makhluk dari dua dimensi 
berbeda. Lalu, mengapa kuil Sulaiman begitu suci? Pertanyaan 

yang sebenarnya harus kita ajukan pada diri kita sendiri adalah 
"bagi siapakah Kuil Sulaiman itu suci?" 

Mari kita pikirkan. 
Dua pilar di antara 

lantai bermotif papan 
catur yang menjadi 
simbol Mason, dua 

pilar yang mengapi t 
pimu pusat perbelan
jaan Wafi, dan gedung

gedung kembar pen-
Bangunan WAFI di dubai dengan dua pilar dan cakar langit seperti 

lambang Mesir Kuno Menara Emirates 

dengan 'gerbang'-nya, Petronas, dan gedung kembar pencakar 

langit lainnya, dibangun berdasarkan "menara kembar dan 
gerbang" kuil Sulaiman. 
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Kisah Tentang Isa Putra Maryam 
Pembahasan ini berisi mengenai informasi yang mungkin 

sulit untuk diterima. Kita akan menyelidiki penyusupan yang 
terjadi terhadap keyakinan umat Kristiani dan Muslim. Harap 
dicatat, bahwa maksud kami adalah untuk memunculkan 
kembali pes an asli dari kedua agama ini, lepas dari orang-orang 

yang mengendalikannya. Dibutuhkan pikiran yang terbuka 
sebelum menarik kesimpulan. 

Zeitgeist adalah film dokumenter karya Peter Joseph yang 

dirilis pada tahun 2007. Film ini terdiri dari tiga bagian, yaitu 
The Greatest Story Ever Told yang menceritakan mengenai rnitos 

kelahiran Yesus, All the World's a Stage yang memaparkan 
konspirasi seputar peristiwa 9/11, dan Don'tMind the Men Behind 
the Curtain, yang berisi tentang peran Federal Reserve dalam 

perang-perang besar yang melibatkan Amerika Serikat. 
Ingatkah kalian kisah Horus? Perhatikanlah inforrnasi yang 

disampaikan oleh dalam film Zeitgeist. Dalarn film itu Horus 

adalah dewa matahari Mesir yang 
dipuja sekitar tahun 3000 SM. 

Dia adalah matahari yang 
dimanusiakan, yang merupakan 
rangkaian mitos kiasan yang 

berhubungan dengan peredaran 
matahari di langit. 

Horus lahir pada tanggal 25 

Desember dari seorang perawan 
bernama Isis-Mary. Kelahirannya 
diiringi oleh bintang timur, 

kemudian diikuti oleh tiga orang 

Raja untuk menetapkan dan 

merayakan kelahiran seorang juru 

250 

Gambar patung Horus, Isis, 

dan Osiris. 



Penyusupan Terbadap Agama 

selamat. Pada usia dua belas tahun, dia adalah seorang guru 

kanak-kanak. Pada usia tiga puluh tahun, dia dibaptis oleh 

seorang tokoh bernama Anup, kemudian mulai menjalankan 
tugas kependetaannya. Horus yang memiliki dua belas orang 

murid, berkelana dengan mempertunjukkan keajaiban seperti 

menyembuhkan orang sakit dan berjalan di atas air. 

Horus dikenal dengan banyak nama, seperti Kebenaran, 
Cahaya, Anak Tuhan, Gembala Tuhan, Domba Tuhan, dan masih 
banyak lagi. Setelah dikhianati oleh Tryphon, Horus disalib dan 

dikubur selama tiga hari, kemudian bangkit . 

. Tapi, tunggu. Kisah ini tidak terdengar asing, bukan? Yesus 

Kristus dilahirkan dari seorang perawan Maria pada tanggal 
25 Desember di Betlehem. Kelahirannya diumumkan oleh 
sebuah bintang di timur, yang diikuti oleh tiga Raja dan 

penyihir untuk menetapkan seorangjuru selamat. Yesus adalah 
seseorang yang sangat pandai sehingga menjadi guru kanak
kanak pada usia dua belas tahun. Pada usia tiga puluh tahun, 
ia dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis, kemudian memulai 

misi penyebaran keagamaannya. Yesus memiliki dua belas 
orang murid yang mengiringinya berkelana, memperlihatkan 
keajaiban, seperti mengobati orang sakit, berjalan di atas air, 

dan menghidupkan mahluk yang telah mati. Dia juga dikenal 
sebagai Raja Diraja, Anak Tuhan, Cahaya Dunia, Alfa dan Omega, 

Domba Tuhan dan masih banyak lagi. Setelah dikhianati oleh 
muridnya yang bemama Yudas demi 30 keping perak, kemudian 
Yesus disalib dan ditempatkan dalam kuburan. Setelah tiga hari, 

Ia hidup kembali dan naik ke surga. 
Pertama-tama, rangkaian kelahiran sepenuhnya astrologis. 

Bintang di sebelah timur adalah Sirius, yaitu bintang paling 
terang di langit pada malam hari. Pada tanggal 24 Desember, 

bintang ini bergabung dengan tiga bintang paling terang dalam 
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rasi Orion. Ketiga bintang paling terang dalam rasi Orion ini 

disebut sebagaimana penyebutannya pada zaman kuno, yaitu 
"Tiga Raja". Posisi "Tiga raja" dan bintang paling terang Sirius 

merujuk kepada titik balik matahari pada pergantian musim 
dingin (winter solstice). Inilah penjelasannya mengenai "Tiga 

Raja" yang mengikuti bintang timur untuk menempatkan 
matahari, yaitu peristiwa "kelahiran matahari". 

Gambaran Zeiteist tentang tiga raja dan bintang timur 

yang sejajar ke arah matahari 

Apakah ini berarti bahwa Yesus adalah rnitos sebagaimana 
halnya Horus? Kebenaran akan hal ini dikubur, tentu saja. 

Pembuat film Zeitgeist ini bermaksud untuk mengungkapkan 
sebuah kebenaran versinya sendiri, dan dia sampai pada 

kesimpulan bahwa Yesus dan semua tokoh agama tidak lebih 
dari sekadar mitos. Hal ini berarti, dia telah terjatuh ke dalam 

jebakan yang dibuat oleh mereka yang menciptakan mitos ini 

sejak awal. Ini adalah salah satu dari sekian banyak "kesalahan 
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Zeitgeist", dan apa yang diungkap dalam film tersebut mengenai 

Yesus bukan informasi yang benar. 

Yesus sebenarnya adalah seorang Nabi yang menyebarkan 

pesan Tuhan Yang Esa. Mengapa harus diciptakan sebuah kisah 
mengenai kelahirannya? Mengapa kelahiran dan keberadaan 

Yesus harus didasarkan kepada Horus? 

"R>egttu gelapV'u!::jCI ttpu 11\.A..USLtlttc.tt 11\.A..CIV\.UStCI 

~=-·-. ..a/All 1:1 tl,ll , ~ .r;8:;0;1 

Lantas, apalagi yang kita ketahui mengenai Horus? Setelah 

ayah Horus yaitu Osiris dibunuh oleh saudaranya yang bernama 
Set, Horus berperang melawan Set memperebutkan tahta 
Mesir. Perang itu berakhir dengan luka pada salah satu mata 
Horus, namun kemenangan berada di pihaknya. Kemudian dia 

menjadi "Dewa Matahari Bermata Satu", dengan lambang 
Wedjat, yaitu mata Horus. Akhirnya, dia melebur dengan Ra 
untuk menjadi Ra-Horakhty, Penguasa seluruh Mesir. 

Ra-Horakhty kemudian diartikan sebagai satu-satunya 

dewa di Mesir, dan semua dewa lain hanyalah aspek yang 
berbeda dari dewa ini. Dengan demikian, dewa matahari 
bermata satu inilah yang dirujuk sebagai '~nak Tuhan", 
"Cahaya Dunia", dan "Penguasa Segalanya". 

Apakah ada orang telah diperdaya untuk secara tidak 

langsung memuja dewa matahari bermata satu itu? Adakah 
konspirasi tingkat dunia untuk mempersiapkan penduduk 
menerima Dajjal Si Mata Satu sebagai Mesiah sejati? Ini adalah 
sebuah rencana yang telah disusun sejak awal. 

Umat Muslim diajari bahwa tantangan paling besar dalam 
kehidupan beragama mereka adalah bagaimana menghindari 
tipu muslihat Dajjal atau Anti-Kristus. Bagaimana kita 

mengetahui Mesiah sejati? Jika kisah di atas adalah rekaan 
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berdasarkan pemujaan terhadap matahari, bagaimana kita bisa 
mengenali yang sebenarnya? 

Inilah kisah versi Islam mengenai Yesus Putra Maria atau 
Nabi Isa (as). Suatu hari, Jibril, malaikat Allah (Swt) yang 

paling utama, muncul di hadapan Siti Maryam dan bercerita 
kepadanya bahwa Allah (Swt) telah menghendakinya menjadi 
ibu dari seorang Nabi besar. Maryam diliputi ketakutan akan 

sosok malaikat ini, dan dia bertanya bagaimana mungkin dia 
akan mengandung seorang anak sementara dirinya tidak pernah 

disentuh oleh seorang lelaki pun? Jibril meminta agar Maryam 
tidak takut, dan mempercayakan semuanya kepada Allah (Swt) 

Sang Pencipta segala hal. Kedatangan Isa telah "ditetapkan" 
sebagai "pertanda bagi manusia" dan merupakan "kemurahan 
dari Tuhan". Lalu, jibril meniupkan roh suci kepada Maryam

sebagaimana dilakukan kepada semua yang mengandung. 

Kemudian Jibril meninggalkannya, dan tidak muncul lagi di 
hadapan Maryam hingga tiba waktu kelahiran Isa (as). 

Selama pertengahan Agustus, Maryam telah meninggalkan 
rumahnya dan pergi menuju gurun pasir tempat ia melahirkan 

putranya. Kemudian Maryam melahirkan di bawah sebuah 
pohon kurma tempat ia berhenti untuk beristirahat. Pada saat 
inilah jibril muncul kembali. Ia menenangkan Maryam, dan 

memberitahunya untuk mengguncang pohon kurma supaya 
buah kurma matang jatuh untuk dimakannya. Ditunjukkannya 
aliran air yang telah diciptakan Allah sebagai minuman. 

Nabi Isa (as) telah lahir. jibril berkata, jika Maryam bertemu 
dengan seseorang, maka ia harus berkata "Bahwa 

sesungguhnya aku telah bersumpah kepada Yang Paling Mulia, 
sehingga aku tidak akan berbicara dengan seorang man usia pun 

hari ini." Jibril berkata agar Maryam tidak berbicara sepatah 
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kata pun jika seseorang bertanya tentang bayi itu, namun 

menunjuk kepada bayi itu yang akan berbicara atas nama-Nya. 

Ketika ia kembali, Maryam dikerurnuni oleh orang-orang. 

Rabi-rabi pun mulai bertanya kepadanya, 

"Oh Maryam! Kau telah melahirkan, dan tidak ada yang 

mendengar tentang kehamilanmu! Ayahmu bukanlah seorang 

pezina, dan ibumu bukan perempuan tanpa kasta". Ketika semua 

terus menuduhnya telah melakukan perzinahan, Maryam 

menunjuk kepada bayi yang digendongnya, bayi !sa (as). Mereka 

semua menertawakannya dan berkata "Bagaimana mungkin kita 

bisa berbicara dengan bayi dalam buaian?" Kemudian Isa, yang 

baru berumur beberapa jam, berbicara, "Sesungguhnya, aku 

adalah penyembah Allah. Dia (Swt) telah memberikan kepadaku 

sebuah Kitab dan menjadi kanku sebagai seorang Nabi. 

Diberkatinya aku atas apapun, dan telah diperintahkan-Nya aku 

untuk beribadah dan berinfak seumur hidupku. Dia telah 

membuatku menjadi anak yang berbakti kepada ibuku, 

menjadikanku rendah hati, dan kedamaian bersamaku di hari 

kelahiranku, di hari kematianku, dan di hari aku dibangkitkan 

kembali" (Ali Imran: 45-48). 

Oh Maryam. Allah (Swt) telah memberimu kabar yang 

menggembirakan berupa juru Selamat bernama !sa putra 
Maryam. Termasyhur di dunia dan kehidupan abadi, ia mende
katkan umat kepada Allah. Dialah yang luhur, dan Allah akan 
mengajarkan kitab suci dan kebijakan, Taurat dan Injil, kepadanya. 

Dewa Matahari 

Kita tentu masih ingat bahwa misi yang tengah dikerjakan 
oleh setan dan Dajjal atau Anti-Kristus adalah pembentukan 
tantanan dunia sekuler sebagai Tatanan Dunia Baru, dengan 
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tujuan untuk menyimpangkan dunia dari keyakinan beragama. 
Bagaimana caranya tatanan ini terbentuk? Salah satu caranya 
adalah melalui penyelewengan informasi, atau disebut 
disinformasi. Apakah yang dimaksud dengan disinformasi? 

Disinformasi adalah seni menyediakan informasi yang 
cukup mengandung kebenaran mengenai sebuah topik, 
sehingga ketika informasi yang keliru mengenai topik tersebut 
muncul, maka informasi yang cukup mengandung kebenaran 
tadi akan dianggap sebagai kebenaran. 

Marilah kita perhatikan informasi yang disampaikan dalam 
film Zeitgeist. Film ini terdiri tiga bagian. Bagian pertama 
berhubungan dengan agama, kedua berhubungan dengan 
peristiwa 9/11, dan ketiga berhubungan dengan Federal Reserve 
(Bank Sentral Amerika) dan masa depan dunia. Tehnik apakah 
yang digunakan dalam film ini untuk membuat penonton 
mempercayai informasi yang disampaikannya? Bagian 2 dan 3 
film itu menyampaikan informasi yang cukup akurat, sehingga 
penonton yang hanya memiliki sedikit pengetahuan 
sehubungan dengan bagian 1 akan menganggap bahwa bagian 
1 menyajikan kebenaran, karena mereka telah diyakinkan 
melalui informasi yang 
disampaikan dalam 
bagian 2 dan 3. Bagian 
yang mengetengahkan ' 
tentang peristiwa 9/11 
hanyalah ringkasan dari 
film dokumenter Loose 
Change (2005, 2006, 
2007), yang muncul dan 1 

lebih populer terlebih 
dahulu, sehingga dalam 
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film Zeitgeist tersebut tidak diungkapkan penemuan baru yang 
sehubungan dengan peristiwa itu. Loose Change adalah film seri 

dokumenter yang ditulis dan disutradarai oleh Dylan Avery, 
serta diproduseri oleh Korey Rowe dan jason Bermas. Film 

tersebut didistribusikan oleh MercuryMedia International. Film 

ini menyatakan bahwa serangan 11 September 2001 
direncanakan dan dilakukan oleh elemen-elemen dalam 

pemerintah Amerika Serikat. Bagian terakhir adalah mengenai 
Federal Reserve dan isu-isu masa depan, yang belum diketahui 
oleh penonton. 

Jika kita menonton sebuah film dokumenter yang 

menceritakan mengenai isu-isu tersebut di atas, namun tidak 
disebutkan istilah Illuminati atau Freemason dalam film 

tersebut, maka kita akan bertanya-tanya mengenai siapa yang 
dilayani oleh si pembuat film. Pembuat film ini mengetahui 
dengan pasti apa yang sebenarnya tengah dilakukannya ketika 
dia membuat film itu. Dia tahu porsi apa yang harus mengambil 

bagian terbesar, dan porsi apa yang paling efektif untuk 
memastikan terbentuknya Tatanan Dunia Baru. 

Pada film Zeitgeist, agama dinodai secara mendalam1 dengan 
cara menampilkan kisah Horus dan mengaitkannya dengan 
kelahiran Yesus, semen tara tidak ada bukti mengenai kelahiran 
Horus. lbu Horus bernama Isis, bukan Isis-Mary atau lsis-Meri. 

Nama seperti itu tidak tercantum dalam kajian-kajian yang 
terpercaya mengenai kebudayaan Mesir. Horus tidak pernah 

disalib. Dalam satu catatan disebutkan bahwa Horus digantung 
pada dua tiang sejajar. Catatan lain menyebutkan bahwa 
tubuhnya dipotong-potong kemudian ibunya menyambungkan 

kembali potongan tubuhnya untuk membangkitkannya. 

Namun, bagian satu film itu benar tentang satu hal, yaitu 
tentang Dewa Matahari, Tiga Raja, Sirius (bintang timur), dan 
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kelahiran matahari pada masa pergantian musim dingin- winter 

solstice-di bulan Desember. Kaum penyembah berhala telah 
memanipulasi karakter Isa Sang Mesiah menjadi sosok yang 
mewakili matahari, supaya para pengikutnya secara tidak 
langsung memuja matahari. Inilah tugas yang telah berhasil 
dilakukan oleh setan selama ribuan tahun. Proses kemunculan 
matahari pada pergantian musim dingin yang ditampilkan 
dalam film tersebut, bukanlah rekayasa. 

Solstice terjadi 2 kali dalam setahun yaitu tanggal 

21 Juni dan 22 Desember, yang merupakan titik balik 

matahari. Pada tanggal-tanggal ini matahari nampak 

tidak begitu banyak bergerak ke utara maupun 

selatan, sehingga solstice sering disebut "matahari 

tetap". Winter solstice bisa diartikan titik balik 

matahari yang terjadi para pergantian musim dingin. 

Jika kita mempelajari rencana jahat di balik mereka yang 
melakukan penyimpangan itu, maka kita akan sampai kepada 
akar dari fakta-fakta ini. Adakah alasan di balik ibadah yang 
dilakukan oleh pemeluk suatu agama pada hari Minggu? 
Apakah "Sun" day, hari matahari, ada maknanya? Mengapa 
bukan "Son" day, hari Anak, namun "Sun" day? Kita harus 
memahami, bahwa dalam dunia yang diciptakan bagi Dajjal, 
tiap agama akan disusupi dan dimanipulasi. 

Roger Morneau mengungkapkan hal yang mencengangkan 
mengenai alasan di balik ibadah pada hari Minggu (Sunday) .2 

Semangat setan yang tak lekang dimakan waktu 

akan mengerahkan segala daya upaya untuk menge-

2· Wawancara ini dapat dilihat pada video yang telah disertakan buku ini. 
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sankan para pemimpin agama. Tujuannya adalah 

untuk mengisyaratkan kepada penduduk dunia akan 

kesakralan hari minggu (Sunday, hari matahari). 

Mereka diajarkan bahwa hari Minggu adalah hari 

yang sakral. Kemudian pemerintah akan membuat 

peraturan untuk menguatkan, yang memaksa 

pemeluk untuk menghormati Hari Matahari dan 

menyembah setan, sehingga orang beribadah pada 

hari minggu. Ketika kita bertanya "Apa yang akan 

terjadi kepada mereka yang tidak mempercayai 

keberadaan Setan?", maka dia berkata, "tidak 

masalah sama sekali. Pemerintah akan membuat 

peraturan, dan peraturan akan diterapkan, lepas dari 

apakah orang percaya a tau tidak." 

Negara-negara besar dan negara-negara kecil 

terlibat dalam pemujaan terhadap matahari. Dia 

berkata, "ini akan terjadi lagi". Penghormatan pada 

matahari di hari Minggu atau "Hari Matahari" (Sun

day) mempunyai arti memberikan penghormatan 

kepada Setan se bagaimana dilakukan pad a zaman 

kuno melalui pemujaan terhadap matahari. Roger 

Morneau melanjutkan, "Tapi, kali ini bukan pemujaan 

terhadap matahari, namun melalui ibadah pada hari 

Minggu yang berarti mengingat Hari Matahari, dan hal 

itulah yang menjaganya tetap sakral". Mereka 

(pemuja setan) telah membuat pernyataan yang 

tidak pernah akan bisa aku lupakan. Dia katakan 

bahwa dengan adanya kepatuhan untuk beriba

dah pada hari Minggu atau Hari Matahari, yaitu 

har i di mana Tuannya (Setan) telah m emfungsikan 
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kekuasaannya, maka dengan demikian, setan telah 

menerima penghormatan, terlepas kepada siapa or

ang beribadah pada hari tersebut." 

Tercacat dalam sejarah bahwa Islam lahir pada masa-masa 
awal. Kitab Suci Al-Qur'an harus dihafalkan. Karenanya 
teramat sulit untuk mengubah bagian-bagian naskah pada kitab 
itu, dan dalam Al-Qur'an disebutkan mengenai kelahiran Yes us 

(Nabi Isa). Yesus yang merupakan pembawa pesan bagi umat 
Kristen adalah Yesus (Isa) yang disebut dalam Al-Qur'an. 
Sejarahnya, Nabi Isa (as) adalah seorang Nabi yang besar, yang 

mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada Tuhan Yang 
Esa, Sang Pencipta segala. Nabi Isa (as) merujuk Tuhan yang 
Esa sebagai '~llah", yaitu kata dalam bahasa Aramia, dan 

bahasa Arab untuk "Tuhan", serta terjemahan harafiah untuk 
Tuhan . 

• • · : •i .... ~· •. ·~ · ~ 

1-tth·,,tja ada .satu Tul-Ia""' 

da""' sat~A -pesa""' !::jtl""'g .savu.a. sevu.ua perbedC!a""' adaLaV! 

b u Cit a""' vu.a ""'us tC!. 

Nabi lsa (as) adalah salah satu nabi yang dicintai oleh umat 
Islam. Dengan sedemikian banyaknya perubahan, dan dengan 

sedemikian banyaknya penyusupan, maka sumber yang paling 
benar adalah kitab yang asli, yang bukan kebetulan telah 
dilarang untuk diketahui publik- meskipun kitab itu tetap ada 

jika orang berusaha keras mencarinya. Faktanya adalah umat 
Muslim dan Kristen meyakini bahwa Nabi lsa (as) sebagai 

Mesiah a tau j uru selamat, semen tara Yahudi Zionis 

menyangkalnya. Bahkan mereka menunggu kedatangan Mesiah 

mereka sendiri. 
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The Passion of the Christ adalah sebuah film tahun 

2004 yang ditulis bersama, diproduksi bersama, dan 

disutradarai oleh Mel Gibson. Film ini didasari atas 

kisah-kisah Alkitab mengenai penangkapan, peng

adilan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus Kristus

berbagai peristiwa yang secara umum dikenal sebagai 

masa penderitaan Yesus. Film ini memperoleh rat

ing "R" atau Restricted atau ada batasan bagi yang 

ingin menontonnya oleh badan Motion Picture Asso

ciation of America. Sebabnya, bahwa film ini 

mengandung rentetan gambaran kekerasan. Dialog 

ftlm ini diucapkan dalam Bahasa Aramia, Latin dan 

Ibrani, yang disertai dengan teks terjemahannya. 

Proses pembuatan film ini dilakukan di Italia, 

khususnya di Kota Matera dan Craco, Basilicata, 

serta Studio Cinecitta di Roma. Film ini bukan 

berbahasa Inggris yang paling sukses di Amerika 

Serikat. 

Thduhan Anti-Semit 

Sebelum film dirilis, ada berbagai tuduhan anti

Semitic di dalam film ini. 20th Century Fox 

mengatakan kepada salah satu anggota Kongres New 

York, Dov Hikind, bahwa mereka telah angkat tangan 

terhadap distribusi film tersebut menyusul respons 

dan protes di luar gedung News Corp. Hikind 

memperingatkan perusahaan distributor film lainnya 

untuk tidak mendistribusikannya. Ini tidak baik bagi 

perasaan kaum Y ahudi di seluruh dunia." 

Komite Gabungan baik dari kelompok dialog antar 

agama dan ADL (organisasi Zionis berpengaruh di 
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asli film sebelum diputar di 

dalam bioskop. 

mengatakan bahwa isinya 

cukup memiliki potensi 

sentimen anti-Yahudi. Yang 

perlu diberi penekanan bahwa 

kisah utama menggam

barkan Yesus berhadapan 

dengan kelompok Yahudi 

yang zalim yang dipimpin 

oleh Imam utama mereka 

yang bernama Caiaphas. 

Seandainya alur cerita 
Poster film The Passion of The Christ 

utama telah diubah oleh Mel Gibson, The Passion of 

the Christ tidak akan berpotensi membahayakan 

kelompok keagamaan antara Yahudi dan Katolik 

selama 40 tahun terakhir. 

Pertanyaan besar yang harus kita ajukan kepada diri kita 
sendiri adalah siapakah yang telah membunuh Nabi Isa (as), 

sebagaimana dinyatakan dalam Injil abad modern? Siapakah 
yang kemudian menyebarkan ajaran Yesus? Yesus dibunuh oleh 
kaum Yahudi bejat dan orang Romawi, dan mereka pulalah yang 
kemudian menyebarkan ajarannya. Bagaimana mungkin kita 
menaruh kepercayaan kepada mereka yang telah membunuh 

Yesus? Bagaimana mungkin kita akan mempercayai mereka, 
sementara pesan utama di balik pembunuhan itu sangat jelas? 

Tidak bisa dipungkiri bahwa politik berada di balik penyusapan 
terhadap kitab dan ajaran-ajaran Yesus. Dan siapakah yang 

menguasai dunia sejak saat itu? Orang Yahudi dan kekaisaran 
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\ Romawi telah menjadi penguasa 

dunia sejak saat itu. 

Leo Zag ami, lahir pad a 

tanggal 5 Maret 1970 dari 

seorang ibu yang berdarah 

Inggris dan Skotlandia, dan 

ayah seorang Sisilia. Dia 

mengatakan bahwa dalam 

dirinya mengalir darah 

aristokrat dari kedua orang 

tuanya. Zagami yang 

menyatakan dirinya sebagai pemberontak, adalah 

mantan anggota Comitato Esecutivo Massonico--Ma

sonic Executive Committee (MEC) , Monte Carlo. 

Sebelum rnemberontak, dia adalah anggota Freema

son tingkat 33, dan merupakan salah satu pirnpinan 

dalam kelornpok Lodge P2 (Propaganda 2) Freerna-

son. 

Dalam situs www.leozagami.com, disebutkan bahwa dia 

adalah seoranggrandmaster illuminati tingkat tinggi. Pada tahun 
2003 dia memeluk Islam ketika menikahi Fatma Suslu yang 

berasal dari keluarga Sufi berpengaruh. Pada bulan Mei 2008, 
Leo mengumumkan bahwa dia kembali ke dalam kelompok 
Illuminati dan mengendalikan bagian terbesar kelompok itu. 

Dalam wawancara wawancaranya dengan Kerry Cassidy dari 
Project Camelot pada tanggal 17 Februari 2008, Zagami 
menjelaskan bahwa penyembahan berhala biasanya diartikan 

sebagai pemujaan terhadap segala imaji alam gaib, gagasan, 
atau objek, yang bertentangan dengan ibadah kepada Tuhan 
Yang Esa. Penyembahan berhala ini dilakukan sebagai cara 
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untuk memasuki dunia kelompok Elit, atau yang lebih dikenal 

sebagai kelompok Illuminati. Namun utamanya mereka bekerja 
untuk membangun piramid kekuasaan yang berakhir di 
Yerusalem dan Roma. Piramid kekuasaan ini merepresentasikan 

baik Vatikan maupun pendirian Zionis Israel, yang bersama
sama bersatu menciptakan sesuatu yang mereka sebut sebagai 
"Tatanan Dunia Baru". 
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Tatanan Dunia Baru sedang dijalankan, 

Dan tergantung pada kita untuk mempersiapkan diri demi kebenaran 

-Malcom X 

GORDON SINCLAIR adalah seorang jurnalis ternama asal 
Kanada dan merupakan anggota Hall of Fame Canadian Association 
of Broadcaster. Pada tanggal 5 januari 1965 dalam Front Page 

Challenge, sebuah tayangan 
produksi CBC Television yang 
menampilkan wawancara tokoh

tokoh terkenal dunia dan 
dipandu oleh para jurnalis 

berpengalaman. Front Page Challenge 
mengudara mulai tahun 1957 
sampai 1995. Dalam sebuah 
wawancara dengan Malcolm X, 

tokoh muslim kulit hitam itu 
menjelaskan bahwa umat Yahudi, 
umat Kristen, dan umat Muslim Malcolm X 

mempercayai Tuhan yang sama, yaitu Sang Pencipta. Berikut 
petikan wawancaranya, 
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Ketika seorang umat Muslim pergi ke 

menara dua kali sehari, dia berseru 

bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu 

Allah. Apakah Anda menyangkal 

bahwa ada Tuhan bagi umat Kristen? 

Umat Muslim melakukan ibadah ini 

lima kali dalam sehari. 

Lima kali? Tapi yang kudengar hanya 

dua kali. 

Oh malang sekali. karena Anda 

hanya mendengamya dua kali dalam 

sehari. Umat Muslim melakukan 

ibadah lima kali dalam sehari, dan 

mereka mengatakan bahwa mereka 

memuja Tuhan yang sama yang 

dipuja oleh penganut Kristiani dan 

Yahudi. Satu Tuhan (Allah), Sang 

Pencipta alam semesta. Umat Mus

lim percaya kepada Allah Pencipta 

alam semesta, dan menurutku umat 

Kristen dan Yahudi pun sama. 

Mengenai Sang Pencipta, penganut 

Yahudi menyebutnya Jehova, dan 

umat Kristen mungkin memiliki 

sebutan untuk-Nya. Orang Islam 

menyebut-Nya Allah. Jadi, kita 

semua meyakini Tuhan yang sama. 

Kitab sud Al-Qur'an adalah sebuah mahakarya. Bagi semua 

umat Muslim, kitab ini adalah perkataan Allah yang pasti, yang 
disampaikan kepada Nabi Muhammad (saw) melalui malaikat 

Jibril. Kitab ini menegaskan kenabian yang telah digenapi 
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mengenai kenabian lsa, Musa, dan semua Nabi Allah (Swt). 
Al-Qur'an berisi puja-puji atas pesan-pesan yang disampaikan 

oleh para Nabi Allah. Banyak pemikir hebat non Muslim 
mengakui Nabi Muhammad (saw) sebagai seseorang yang 

memiliki kepribadian paling he bat dalam sejarah kemanusiaan. 
Lepas dari penyerangan historis dan modern terhadap 

keyakinan ini, agama Islam telah menjadi agama yang 
berkembang paling pesat. Injil disampaikan kepada manusia 
setelah kitab Taurat diserang dan disusupi di Babilonia. Namun 

kemudian Injil pun disusupi dan diubah oleh orang Romawi, 
orang Yahudi yang menyimpang, orang Konstantinopel, dan 
para raja, sehingga kemudian Al-Qur'an diturunkan. Namun 
kali ini Allah berjanji untuk melindungi kitab suci ini. 

Sesungguhnya Kami yang menurunkan adz-Dzikr (Al-Qur'an), 

dan Kami pula yang menjaganya. 

Muslimin di masa lalu dan kini terus menghafal Al-Qur'an 

untuk mencegah segala penyusupan. Namun, pesan Islam 
sesungguhnya, masih jarang dipraktikkan oleh penganutnya. 
Dan bila mereka mempraktikkan pesan itu, maka kita akan 

hid up di dalam dunia yang jauh lebih baik. Berbagai kesalahan 
yang terlihat dalam Islam masa kini sepenuhnya terletak pada 
bahu Muslimin, bukan pada ajarannya. Berikut ini adalah pidato 
Malcolm X yang membahana setelah dia menemukan Islam 

yang sesungguhnya. 

Kalian mungkin terguncang mendengarnya, 

bahwa aku telah makan di piring yang sama, minum 

dari gelas yang sama, dan berdoa kepada 1'uhan yang 

sama dengan saudara-saudaraku umat Muslim yang 

bermata biru, berambut pirang, dan berkulit paling 

putih, dan kita semua adalah saudara. Sesungguhnya, 
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semua manusia dari semua warna kulit dan ras 

percaya kepada satu Tuhan. Setiap jam di tanah suci 

ini memungkinkan aku untuk memiliki wawasan 

spiritual yang hebat mengenai apa yang terjadi di 

Amerika. Orang kulit hitam Amerika tidak bisa 

disalahkan atas kebencian rasial yang mereka miliki. 

Mereka hanya bereaksi atas empat ratus tahun 

penindasan dan diskriminasi. Namun karena 

rasialisme hanya akan menyebabkan Amerika 

terpuruk dalam kehancuran, sungguh aku percaya 

bahwa generasi muda akan membaca tulisan pada 

dinding (ayat-ayat suci pada dinding mesjid, atau 

ayat-ayat dalam Al-Qur'an), dan banyak di antara 

mereka akan ingin berpaling kepada jalan spiritual 

kebenaran. Hanya cara seperti inilah yang akan 

m enangkis bencana yang ditimbulkan rasialisme. 

Dengan jujur dan tulus aku katakan bahwa aku 

menyampaikan pemikiran mengenai kebebasan , 

keadilan, kesejajaran, hidup, kemerdekaan, dan 

pencapaian kebahagiaan bagi semua. 

Pidatonya adalah kata-kata bijak dari seorang bijak yang 

dengan bijak menemukan kebenaran. Simak penuturan 
selanjutnya, 

Keprihatinanku pertama-tama tentu saja aku 

sampaikan kepada kelompokku. Karena dibanding 

yang lain, hak-hak azazi kami jauh lebih tercerabut. 

Namun aku yakin praktik Islam yang benar akan 

menghilangkan kanker rasialisme dari hati dan jiwa 

seluruh rakyat Amerika. Jika aku mati lantaran telah 

membawa cahaya penerang, dan membuka mata kita 
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semua kepada kebenaran yang akan membantu 

menyembuhkan kanker dari hati dan jiwa semua 

rakyat Amerika itu, maka semua adalah karena 

kehendak Allah, dan (apabila terdapat) kesalahanlah, 

itu hanya berasal dari diriku. 

Itulah kenangan indah dari seorang pemimpin yang paling 
jujur, tulus, dan tangguh. Malcolm X kemudian berganti nama 
menjadi El-Hajj Malik El-Shabazz (1925-1965). Pada tanggal 
21 Februari 1965, di Manhattan's Audubon Ballroom, Malcolm 
X baru mulai berbicara dalam pertemuan Organization of Afro

American Unity, yang dihadiri oleh 400 orang. Ketika seseorang 
berteriak, "Hey Negro, keluarkan tangannmu dari sakuku," Malcolm 
X dan pengawalnya tengah berusaha menenangkan keributan, 
muncullah seorang mendekati dan menembak dadanya, diikuti 
oleh dua orang laki-laki lain. Malcolm X meninggal segera 
setelah tiba di rumah sakit Columbia Presbyterian dengan 
enam belas luka tembakan. Pembunuhan terhadap durinya 
memperlihatkan bahwa kebenaran akan selalu mendapat 
perlakuan yang menyedihkan. 

Garis Keturunan Nabi Muhammad (saw) 

Bukan kebetulan jika semua orang yang menyampaikan kebenaran 

harus mengalami penganiayaan, 

bahk?n setelah kematiannya. 

Semua itu dilakukan o/eh orang·orang yang sama, 

yang tetap berkuasa hingga kini. 

- Achenahr 

Al-Qur'an selalu dilindungi oleh kekuasaan Allah
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya- namun 
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apakah itu berarti bahwa kekuatan setan yang berniat 
menghancurkan Islam akan melemah? Apakah itu berarti Islam 
tidak bisa disusupi? Salah. Islam telah disusupi dengan sangat 
kuat di masa lalu, dan tetap mengalami penyusupan hingga 
kini. Namun, bukan keyakinannya yang disusupi, sebab 

keyakinan telah dilindungi di dalam Al-Qur'an. Umat muslim 
atau masyarakat muslimlah yang terus menerus mengalami 
penyusupan, dari luar maupun dari dalam. 

Bagi siapapun, yang nantinya akan membenci apa yang 
dijabarkan di dalam buku ini, kalian harus mengetahui bahwa 

buku ini bukan merupakan milik aliran tertentu. 

Kebeli\.&lr&IV\. C!~C!Ii\. seLaLu LebtV! bese~r c(artpac(a e~Ltr&~li\. 

ape~puli\.! Deli\.g&lli\. .segaLa ce~ra. 

DU·G& 8 8 %8 *®,.. ¥8' '"' '!b-·dE 8 && *"it' 

Awal mula penyusupan itu terjadi setelah Nabi 
Muhammad (saw) meninggal dunia, pada tahun 632 Hijriyah. 

Pada saat ajalnya menjelang, para pengikut dan Sahabat 
berkumpul di sekeliling Nabi untuk menenangkannya, dan 

Habib Ali AI-Jufri 
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Tahukah Anda, apa yang menjadi 
keinginan terakhir Sang Nabi Besar 
itu? 

Habib Ali Al-Jufri, seorang tokoh 
Ahlu Sunnah yang berasal dari 

Yaman pernah berkata, 

Kemudian mereka bertanya, 

"Duhai Nabi Allah, apakah yang 

Engkau inginkan di sisa-sisa 
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usiamu?" Nabi Muhammad berkata, "Aku minta 

kalian semua menjaga wanita, dan memperla.kukan 

mereka dengan baik dan penuh penghargaan. 

Hentikan kekerasan terhadap wanita." 

Pesan sang Nabi bukan tanpa alasan. Wanita banyak 
mengalami kekerasan di dalam keluarga, baik yang dilakukan 

oleh orangtua, maupun oleh suaminya. Bahkan di mata 
masyarakat, posisi wanita sering kali direndahkan. Padahal 
Islam sangat menjunjung tinggi wanita, dan pesan sang Nabi 
Besar Muhammad saw, menyiratkan hal itu. 

Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal bahwa 
kekuasaan besar telah menyusupi masyarakat Islam, dan 

memperkenalkan doktrin mereka sendiri. Dan doktrin-doktrin 
tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Dengan dernikian, 
masyarakat Islam-lah yang harus menanggung kesalahan itu, 

dan bukan Islam yang harus dijadikan kambing hitam. 

Pesan Nabi Muhammad (saw) bukan hanya itu. Tahukan 
Anda apa permintaan Nabi yang lain? Sang Nabi meninggalkan 

untuk kita sebuah tanggung jawab agar selalu berpaling kepada 
keluarganya untuk memperoleh bimbingan selanjutnya. 

Habib Ali Al-Jufri melanjutkan, 

Nabi Muhammad (saw) berkata, "Jagalah 

hubungan dengan keluargaku untuk bimbingan terus 

menerus." 

Mengapa Nabi yang diutus Allah (Swt) itu 

mengatakan "keluargaku"? Sang Nabi berkata 

demikian untuk mengajarkan kepada kita bahwa 

sepeninggal beliau, janganlah beranggapan bahwa 

hubungan kita dengan beliau terputus. Itu berarti, 
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rantai yang menghubungkan kita dengan Sang Nabi 

tetap hidup, selama keluarganya (Ahlul Bayt) tetap 

hidup dalam masyarakat dan dihormati oleh kita. 

Narasi yang tepat (hadist), yang menyebutkan ten

tang hal itu adalah sebagai berikut: Nabi Muhammad 

berkata, "Aku tinggalkan kepada kalian semua, 

sesuatu yang ada di alam, dan jika kalian berpegang 

kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat setelah 

aku tiada. Yaitu Kitab Allah, tali yang terbentang dari 

surga ke bumi, dan keluargaku yang masih memiliki 

hubungan darah denganku. Keduanya (kitab Allah 

dan penerus Nabi) tidak akan terpisahkan sampai 

Hari Kiamat. Jadi, pertimbangkanlah bagaimana 

kalian akan bersikap terhadap Kitab Allah dan 

keluargaku setelah kepergianku" (Diriwayatkan oleh 

Tirmizdi). 

Pernahkan kita menghormati permintaan Sang Nabi 

itu? Saudara-saudaraku sesama umat Muslim, aku memiliki 
sebuah pertanyaan, sanggupkah kalian menerima 

kebenaran? 

Keluarga Nabi Muhammad (saw) terdiri dari em pat anggota 
keluarga, 

1. Sayidina Ali ibn Abu Thalib (ra) sebagai menantunya 

2. Fatima Al-Zahra (ra) sebagai putri kesayangannya 

3. Sayidina Hasan (ra) sebagai cucu laki-laki pertamanya 

4. Sayidina Husein sebagai cucu laki-laki keduanya 

Selain itu terdapat delapan orang pelanjut, sehingga 

semuanya berjumlah dua belas orang. Menurut kalian, apakah 
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hanya kebetulan semata, jika sampai saat ini tidak banyak orang 

yang mengetahui apa yang telah terjadi kepada para keturunan 
Nabi itu? 

Semua keturunan Nabi Besar itu mengalami penindasan 

dalam menjalankan dakwahnya. Ajaran Nabi Muhammad yang 
dijaga dan terus disampaikannya, kerap dianggap sebagai ajaran 
yang sektarian atau mementingkan kelompok tertentu. 
Padahal, dari jalur keturunan inilah Imam al-Mahdi, yaitu 

seorang pembebas umat manusia dari segala bentuk 
penjajahan, mind control, dan penyusupan yang telah lama 

dijalankan oleh sistem Dajjal, akan muncul keper-mukaan. 

Dajjal serta Imam al-Mahdi hampir tiba masa 
kedatangannya. Oleh karena itu, kebenaran harus diungkap 

dengan segala cara. 

Konspirasi yang terjadi di dalam tubuh agama Islam akan 
bau diketahui setelah kita mengetahui apa yang telah terjadi 
kepada kedua bel as orang pelanj ut terse but. 

lli\.ge~He~~, seperH tli\.tle~~ I:Gebeli\.CirCIII\. 

~tperle~lr<,ulr<,C!Ii\. ~t I'V..ui:GCI bui'V..L 

Nabi Muhammad bersabda, "Setelah keberadaanku, 

akan terdapat dua belas Amir (pernirnpin), dan kese

muanya berasal dari Quraisy" (Hadis riwayat 

Tirmidzi). 

Dapatkah kita mengabaikan kebenaran untuk memaharni 

apa yang terjadi kepada garis keturunan Nabi Muhammad 
(saw)? 
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Derita Keluarga Nabi Muhammad (saw) 

Sayidina Ali bin Abi Talib (ra) adalah orang pertama yang 
memeluk agama Islam dari keluarga Nabi Muhammad. Ia 

adalah anak paman Nabi, Abu Talib dan tinggal bersama Nabi 
Muhammad semenjak kecil. 

Sayidina Ali Ibn Abu Thalib (ra) terluka he bat oleh tusukan 

pedang beracun Ibnu Muljam ketika tengah melaksanakan salat 
di sebuah masjid di Kufah. Sayidina Hasan dibunuh dengan 
cara diracun di Madinah atas perintah Muawiyah. Sayidina 
Husein dipenggal kepalanya bersama dengan anak-anak, 
kerabat dan teman-temannya, pada tanggal 10 Muharram di 

Karbala (Irak) atas perintah Yazid putra Muawiyah Ibn Abu 
Sufyan. Sayidina Ali Zayn al-Abidin dibunuh dengan cara 
diracun pada tanggal 25 Muharram di Madinah atas perintah 
Hisyam lbnu Abdul-Malik. Sayidina Muhammad Al-Baqir 

dibunuh dengan cara diracun oleh Ibrahim pada tanggal 7 
Dzulhijah di Madinah. SayidinaJafar Al-Shadiq dibunuh dengan 
cara diracun pada tanggal 25 Syawal atas perintah Al-Mansur. 
Sayidina Musa Al-Kadzim dibunuh dengan cara diracun pada 

tanggal 25 Rajab di penjara milik Raja Harun Al-Rasyid di 
Baghdad. Sayidina Ali Al-Ridha dibunuh dengan cara diracun 
pada tanggal 17 Safar di Khurasan, Iran, atas perintah al
Ma'mun. Sayidina Muhammad Al-Jawad dibunuh dengan cara 
diracun atas perintah Al-Mu'tasim, seorang penguasa Baghdad 

pada tanggal 30 Zulkaidah. Sayidina Ali Al-Naqi dibunuh 
dengan cara diracun di Samarra', Irak pada tanggal3 Rajab atas 
perintah Mutawakkil. Sayidina Hasan Al-Askari dibunuh 

dengan cara diracun oleh Mu'tamid di Samarra, lrak, pada 

tanggal 8 Rabiul Awal. 

Melengkapi kedua belas sayid atau Imam itu adalah Imam 

yang terakhir yaitu Muhammad Al-Mahdi. 
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Siapkah kita menyambut Kedatangan beliau? Kedatangan 

Imam AI Mahdi? Apakah kita telah menyia-nyiakan keturunan 

Nabi? Apakah kita telah menyia-nyiakan ajaran yang dibawa 
oleh keluarga Nabi? Sejujurnya, memang benar begitu adanya. 

Kita telah menyia-nyiakan ajaran dan keturunan Nabi, sebelum 

kita mengetahui kebenaran yang tersembunyi. 

Jika kita tidak siap mati demi kebenaran, buang sajalah kata 
"kebebasan" dari kamus kita. Kebenaran sering kali harus 
dibayar dengan mahal, bahkan dengan nyawa. Malcom X, 

Abraham Lincoln, Huey P. Newton, John F.Kennedy, Benazir 
Bhuto, Mahatma Gandhi, Anak-cucu Nabi Muhammad (saw), 

dan masih banyak lagi contoh orang-orang besar yang harus 
berkorban nyawa demi sebuah kebenaran. 

Huey P. Newton John F. Kennedy 

Benazir Bhuro Mahatma Gandhi 
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Jika kita ingin menemukan kebenaran, 

pelajarilah kehidupan para pemimpin kita yang mati terbunuh. 

-Noreagaa. 

Skenario Perang Garis Darah 
Kita hidup di akhir zaman. Maka dari itu, sangat penting 

bagi k.ita untuk memahami hal berikut. Apakah kalian tahu 

siapa yang akan saling berperang di akhir zaman? Perang akhir 
zaman adalah perang antara Garis Darah. Yang lebih penting 
lagi, apakah kalian tahu siapa pemimpin di kedua belah pihak? 

Yang akan memimpin peperangan antara kedua belah pihak 
adalah juga garis darah. 

Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, penggemar 

dan musuhku, buku ini akan mengungkap sebuah rahasia utama, 
yaitu skenario perang akhir zaman akan mengerucut ke suatu 

garis darah. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah darah siapa? 
Dua belah pihak yang saling berhadapan akan dipimpin oleh 

dua garis darah kuno yang berbeda. Di satu pihak, garis darah 
yang saat ini tengah memimpin muka bumi ini, dan di pihak 

lain, adalah garis darah unik, yang akan k.ita bahas pada kesem
patan ini. Garis darah pertama membentuk keluarga elit kerajaan, 

dan silsilahnya dapat dirunut hingga ke garis darah Firaun. 
Tahukah kalian apa yang terjadi dengan para Firaun? 

Dahulu, mereka adalah penguasa yang mengatur dunia dari 
Mesir. Lalu, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Mereka 

bermigrasi dari Mesir ke Eropa. Garis darah ini kemudian 
menetap dan membangun kekuasaan dunia melalui Kekaisaran 

Romawi Suci. Keluarga tersebut juga mulai menyebar ke 
seluruh Eropa. Namun jika menyangkut urusan perkawinan, 

mereka selalu menjaga agar selalu dilakukan "di dalam lingkup 

keluarga". Alasan keluarga kerajaan hanya boleh menikahi 
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keluarga kerajaan juga adalah semata-mata untuk menjaga garis 
darah ini. Garis darah ini kemudian membangun kekuatan 
dunia di Britania Raya (Inggris) . 

"Windsor" bukanlah nama asli keluarga penguasa Britania 
Raya. Nama itu baru saja dimasukkan ke dalam lingkungan 
keluarga kerajaan sebagai samaran untuk menyembunyikan 
identitas asli dan asal-muasal garis darah ini. Dengan berkuasanya 
mereka di Inggris selama berabad-abad, garis darah ini 
memastikan terbentuknya Tatanan Dunia Baru. Dengan 
perlahan namun pasti, mereka membangun kekuasaan dunia 
di jan tung kota Washington DC. Sejarah membukikan bahwa, 

MereR.~-rv-vggi''L~ d~v-v AVIA..erLR.a serLR.at-ad~LaV! 

~atu R.eLuarga, ~atu garL.s daraVI, satu R.eR.ua~e~av-v! 

Kadangkala, kebenaran lebih terdengar asing dibandingkan 
dengan cerita rekaan yang sudah lama dan beredar secara luas. 

Menurut sebuah penyelidikan, orang-orang yang selama ini 
menduduki kursi kepresidenan masih memiliki hubungan 
pertalian darah. Dick Cheney adalah sepupu kesembilan 
Presiden Bush yang terpisah satu kali. Sepupu Cheney yaitu 
Barack Obama juga adalah sepupu kesebelas Bush. Lincoln 
adalah sepupu Bush dari keturunan ketujuh yang terpisah lima 
kali. Bush berbagi lebih dari sekadar surat suara dengan John 
Kerry, sebenarnya mereka adalah sepupu dari keturunan 
kesembilan yang terpisah dua kali. Jika kita lacak silsilah 
keluarga ini sedikit lebih jauh, maka kita akan menemukan 
Madonna, Celine Dion, dan Tom Hanks. 

Pada saat masa kampanye pemilihan presiden Amerika 
Serikat yang lalu, stasiun TV Fox mengadakan laporan khusus 
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mengenai garis pertalian darah para calon presiden. 
Apakah kalian tahu bahwa Barack Obama dan Bush juga 
memiliki pertalian darah? Obama adalah saudara jauh enam 
presiden, yaitu George W. Bush Senior dan Junior, Gerald Ford, 

Lyndon Johnson, Harry S. Truman, dan James Madison. Silsilah 
keluarga Obama juga mencakup Sir Winston Churchilll dan 
Robert Lee yaitu seorang Jenderal pada masa Perang Sipil/ 
Abolisi. 

Sedangkan, Hillary Clinton memiliki hubungan darah 

dengan penulis beatnick, Jack Kerouac dan Camilla Parker 
Bowles yaitu istri Pangeran Charles dari Inggris. Leluhur John 
McCains (saingan Obama pada pemilihan Presiden lalu) lebih 
sulit untuk dilacak, namun jelas bahwa dia adalah sepupu 
keenam Laura Bush, mantan ibu Negara. 

Dick Chaney john Kerry 

Tom Hanks Celine Oion 
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mengenai garis pertalian darah para calon presiden. 
Apakah kalian tabu bahwa Barack Obama dan Bush juga 

memiliki pertalian darah? Obama adalah saudara jauh enam 
presiden, yairu George W. Bush Senior dan Junior, Gerald Ford, 

Lyndon Johnson, Harry S. Truman, dan James Madison. Silsilah 
keluarga Obama juga mencakup Sir Winston Churchilll dan 
Robert Lee yaitu seorang Jenderal pada masa Perang Sipil/ 
Abolisi. 

Sedangkan, Hillary Clinton memiliki hubungan darah 

dengan penulis beatnick, Jack Kerouac dan Camilla Parker 
Bowles yaitu istri Pangeran Charles dari Inggris. Leluhur John 

McCains (saingan Obama pada pemilihan Presiden lalu) lebih 
sulit untuk dilacak, namun jelas bahwa dia adalah sepupu 
keenam Laura Bush, mantan ibu Negara. 

Dick Chaney john Kerry 

Tom Hanks Celine Dion 
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Lyndon Johnson Harry S. Truman 

James Medison Barack Obama Robert E. Lee 

Hillary Clinton John Kerouac John McCain 
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Laura Bush 

Kesemua ini adalah garis darah yang unik. Dan genetika 
adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Inilah garis darah 

Firaun yang telah menguasai dunia sepanjang sejarah. Kita 
menyebut mereka sebagai "kelompok elit". 

~ 15**8********8 8 8**"w B q '8*88*' S@8f888* 3 

'''**' 
Apakah kalian tahu siapa yang bekerja sama dengan 

keluarga bankir Zionis dalam mendukung Hitler hingga ia bisa 

berkuasa? Orang tersebut adalah Prescot Bush, kakek George 
Walker Bush. Apakah kalian tahu siapa yang menulis kisah 
tentang setan abad modern? Orang tersebut juga pernah 
mendapat julukan "laki-laki paling jahat abad ini", dan dia 

adalah Aleister Crowley. Pada bab sebelumnya, pembahasan 
mengenai karakte ini secara sekilas sudah pernah disebutkan, 
temasuk sebuah pembahasan mengenai Baphomet. Namun 

sangat berharga sekali hila Aleister Crowley semakin lebih 
dalam dijadikan pembahasan pada bab ini. 

Aleister Crowley adalah anggota berpengaruh beberapa 
organisasi gaib, termasuk Golden Dawn, The Argentum Astrum, 
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dan Ordo Templi Orientis (O.T.O) 

dan salah satu karyanya yang paling 

terkenal adalah The Book of Law. 

Crowley juga dikenal karena 

kehidupan seks bebasnya dan 

orientasi seksualnya sebagai 
~;::.;;;:.o;;.~ biseks. Crowley menganggap 

hubungan seksual dengan pria dan 

wanita sebagai salah satu ritual 
~~~~~'~· sihirnya. Salah satu wanita yang 

Crow ey dan gambar 
sampul bukunya serta Jambang pernah berhubungan dengan 
freemason yang berada di topinya Crowley adalah Pauline Pierce, 

yang merupakan nenek pihak ibu dari George W Bush. 

Apakah kalian tahu siapa putri Aliester Crowley? 

Jawabnnya adalah Barbara Bush. Merekalah (Prescot Bush dan 

Aleister Crowley) yang menjadi dasar terciptanya keluarga 

Bush. 

Keluarga Bush 

Dalam salah satu pidatonya bersama Ratu Inggris, yang 

berjudul '~ku dan sang Ratu", George Bush pernah bergurau, 
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dia (Ratu Elizabeth) memberikan tatapan yang hanya bisa 
diberikan seorang Ibu kepada anaknya. Masyarakat dunia ini 

yang pernah mendengar ucapan itu pasti akan mengira bahwa 
ucapan tersebut sepenuhnya hanyalah gurauan semata. Tidak, 
itu bukanlah gurauan, karena mereka memang berasal dari satu 

garis keturunan yang sarna. 

Sebuah wawancara dengan David Icke dapat memberikan 
garnbaran kepada kita sebagai berikut, 

Ada sebuah jaringan pengembangbiakan garis 

darah ini. Jaringan ini adalah apa yang aku sebut 

dan mereka sendiri menyebutnya sebagai flluminati, 

yang berasal dari orang-orang yang diterangi dan 

telah muncul dalam sejarah. Dan ketika orang 

menolak pola kediktatoran, mereka telah menja

lankan sistem pemerintahan tersebut. Bagi orang

orang ini , semua itu adalah persoalan genetika. 

Mereka layaknya pelaku pembiak kuda. 

Pada dasarnya, Putri Diana menyebut dirinya 

sebagai kuda betina biakan Windsor (brood maire), 

sebab dia dimasukkan ke dalam jaringan hanya 

sebagai kendaraan untuk melahirkan Pangeran Wil

liam. Jika kita perhatikan keluarga Bush, mereka 

sama seperti kita. Elemen kunci dari semua ini 

adalah apa yang terjadi di alam bawah pengetahuan 

kita. Seperti inilah sebenarnya garis darah Illumi

nati. Mereka adalah kendaraan bagi entitas dimensi 

lain untuk memanipulasi kenyataan. 

Melalui buku ini, kami telah mengungkap siapakah entitas 
ekstra dimensi, dan mereka bukanlah manusia reptil. Mari 

kembali kita simak wawancara lain dengan David Icke, 
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Untuk memahami entitas ini, kita harus 

melakukan sejumlah penelitian mengenai subjek

subjek yang berbeda dan menyusun berbagai 

informasi tersebut, sebelum kita bisa melakukan 

penelitian lanjutan. Dan kita akan merasa takjub 

serta memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, 

ketika kita memperhatikan apa yang terjadi pada 

Putri Diana, kita akan memahami bahwa kejadian 

itu bukan hanya tentang apa yang terjadi saat ini, 

atau pada tahun 1997, namun kejadian itu bisa 

dilacak sampai ke kejadian di zaman Babilonia dan 

tempat-tempat lain seperti itu. Dewi Diana adalah 

Dewi Kuno, yang juga adalah nama lain dari Ratu 

Babilonia yaiti Ratu Semiramis sebagai Dewi kaum 

Illuminati. Salah satu kelompok pemuja Dewi Diana 

dan yang melakukan ritual pemujaan terhadapnya, 

disebut Merovingian. Merovingian adalah salah satu 

garis darah kunci dalam jaringan Illuminati. Dan 

sesungguhnya Patung Liberty adalah Ratu Semiramis 

Babilonia Kuno. 

TC!~ LC!I'lA..C! LC!gt ~ttC! C!~C!V\. l'lA..tV\.getC!~IA.t 

~C!~tC!V\. C!V\.tl~YC! ll'lA..C!I'lA.. AL-MC!~cl~ clC!V\. NC!b~ ls.C! (Cis.) clC!LC!I'lA.. 

s.egctLCl ~CIL ~11\.t. 
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SEKARANG pembahasan sudah sampai pada bagian akhir. 
Dan perlu diketahui, pembahasan yang akan diketengahkan kali 
ini, meupakan salah satu yang paling unik dan penuh dengan 
pembuktian. 

Untuk mempertahankan garis darah, kita harus memahami 
pentingnya arti pernikahan "tetap". Dalam garis darah, 
kepemimpinan didasarkan pada keturunan mistis dan darah 
murni yang sah. Karenanya elit kerajaan menikahi keluarga 
mereka sendiri untuk melindungi kemurnian darah, dan juga 
untuk saling bersaing satu sama lainnya selama beberapa 
generasi. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan, keluarga Kerajaan 
Inggris adalah salah satu garis darah llluminati. Bagi orang
orang ini, genetik adalah hal yang paling utama. Mereka seperti 
pembiak kuda. Mendiang Putri Diana sendiri pernah menyebut 
dirinya sebagai kuda betina biakan Windsor karena dia 
dimasukkan ke dalam jaringan hanya sebagai kendaraan untuk 
melahirkan Pangeran William. Dan apa yang terjadi jika darah 
itu tidak terjaga dalam keluarga? 

Pada tahun 1997, Diana yang telah bercerai dari Pangeran 
Charles dan menjalin hubungan dengan Doddy Al-Fayed, 
meninggal dalam kecelakaan mobil di Kota Paris, Francis. 
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Banyak kejanggalan dalam kecelakaan tersebut, sehingga 

timbul asumsi bahwa kecelakaan itu telah direncanakan. 

Bahkan kecurigaan itu sempat menjadi tajuk utama di surat 
kabar. 

Sebuah wawancara dengan David Icke menyebutkan sebagai 
berikut, 

Seseorang mengatakan kepadaku bahwa mereka 

yang tidak mendukung jaringan ilmu gaib, yang tidak 

hanya mengendalikan Inggris namun juga seluruh 

dunia, memberi kepadanya (Diana) informasi, dan 

memperingatkannya akan bahaya yang tengah 

mengintainya. 

Barry Mannakee adalah pengawal pribadi Diana dan pernah 
dikabarkan memiliki hubungan khusus dengannya. Sebuah film 

dokumenter yang dibuat di AS berisi tentang perselingkuhan 
Barry dan Diana. Tidak lama setelah penayangan dokumenter 
terse but, Barry Mannakee terbunuh dalam sebuah "kecelakaan" 
mobil. Tidak sulit bagi seseorang untuk melihat bahwa Putri 

Diana tidak sesuai dengan kelompok elit gelap ini, karena ia 
membaktikan hidupnya untuk kebaikan, sehingga terus 

menerus merasa tidak nyaman dan merasa berada di tempat 
yang salah yaitu di tengah-tengah keluarga "Windsor". Dan 
setelah Barry, muncullah laki-laki lain-dari luar garis darah

yaitu Doddy Al Fayed. Namun, kali ini keputusan terakhir harus 
diambil, Diana dan Doddy meninggal karena kecelakaan mobil. 

Demikianlah, salah satu pahlawan kita terbunuh lagi. 

Dialah Dewi Diana yang juga dikenal sebagai "Ratu Semiramis". 

Beberapa raja Merovingian (para pengikut Dewi Diana) adalah 
anggota Ksatria Templar dan mempraktekkan ritual Kabala. 

Garis darah Merovingian adalah salah satu garis darah utama 
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yang berkuasa dalam sejarah kita. Dinasti Merovingian bersama 

dengan ordo Luciferian yang lain, membangun garis darah elit 
Illuminati. Mereka yang berada dalam tingkat tinggi dan para 

pemimpin mengikuti ritual ketat yang memungkinkan 

penyatuan dengan Setan. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pencerahan mereka 
berdasarkan pada komunikasi lintas dimensi. Pengikut Lucifer 

yang mendapat pencerahan telah merencanakan sejak lama dan 
berupaya sangat keras sehingga berhasil dalam mencapai tujuan 
setannya. Itulah yang memungkinkan Dajjal atau sang Anti
Kristus dapat segera muncul. 

Perhatikan salah satu cuplikan dialok yang terdapat dalam 
film Matrix Reloaded, 

"Apa yang kau lihat, Neo?" Tanya Morpheus. 
1'Aneh sekali, kodenya berbeda." Kata Neo. 

"Kodenya tidak dikenal?" 

"Mungkin." Kata Neo. 

"Baik, atau burukkah untuk kita?" Tanya Trinity. 

"Lantainya ditanami peledak." Kata Neo. 

"Berarti buruk untuk kita." Kata Trinity. 

"Baiklah kalau begitu ... " Kata Morpheus. 

"Ya. Anda adalah?" Tanya penjaga. 

"Kami harus bicara dengan Merovingian." Kata 

Morpheus. 

"Tentu saja. Dia telah menantimu. Mari ikuti aku." 

Perintah penjaga. 

"Aha. Akhirnya. Neo 'yang terpilih'. Benarkan? Dan 

Morpheus si Legenda. Dan tentu saja, Trinity. Betapa 
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cantiknya! Aku sudah banyak mendengar ten 

tangmu." Kata Merovingian menyambut kedatangan 

mereka. 

"Silakan duduk. Mari ke sini. Ini istriku Persephone. 

Kudapan? Minuman? Tentu saja semua itu rekaan 

agar seolah-olah ada! Begitu banyak rekaan di sini. 

"Tidak. Terima kasih." Kata Neo. 

"Ya tentu saja. Siapa yang memiliki waktu? 

Namun jika kau tidak pergunakan waktumu, 

bagaimana kita memiliki waktu?" Kata Merovingian. 

Menariknya dalam film ini, "Merovingian" selalu ditemani 

oleh dua mahluk interdimensional yang bisa mengubah bemuk. 
Sebagaimana Illuminati, Merovingian dalam film ini juga 
mengklaim sebagai pengatur informasi. Mereka juga memiliki 

pengetahuan rahasia. Mereka bekerja keras untuk menjadi 
pemilik media, dan lem
baga penyedia informasi, 

sehingga informasi apa 
pun yang ki ta terima 
adalah yang telah 

diaturkan oleh mereka. 

Coba kita perhatikan 

lagi cuplikan film Matrix, 
Film The Matrix 

"Kau tahu mengapa kamu berada di sini?" Tanya 

Morpheus. 

"Aku adalah pengatur informasi. Aku tahu apapun 

yang bisa kulakukan. Pertanyaannya adalah tahukah 

kau mengapa kau berada di sini?" Merovingian balik 

bertanya. 
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"Kami mencari si "Pembuat Kunci," kata Morpheus. 

"Oh ya, benar. Si Pembuat kunci, tentu saja. 

Mencari si Pembuat Kunci bukanlah alasan pencarian 

ini. Si Pembuat Kunci sendiri adalah alat. Menemu

kannya bukanlah akhir, jadi mencarinya berarti 

mencari sebuah alat untuk apa?" Tanya Merovingian. 

"Kau tahu untuk apa?" Sela Neo. 

"Benar begitu? Kau merasa tahu jawabannya 

untuk apa, namun sebenarnya kau tidak tahu." Kata 

Merovingian. 

Siapakah si pembuat kunci itu? Di dalam film tersebut, dia 

adalah karakter yang memegang kunci untuk "membuka 
pintu". Membuka pintu dalam konteks ini sama artinya dengan 

yang mereka pahami eli zaman kuno, yaitu menembus rintangan 
dimensi. Itu sebabnya, kelompok Illuminati dikenal sebagai 
"penjaga gerbang" . Dan bukan gerbang sembarangan, 
melainkan gerbang bin tang (stargate) sebagaimana yang pemah 

dibahas sebelumnya. 
Ini adalah alasan mengapa kelompok Illuminati bemiat 

menguasai seluruh titik energi di bumi. Semua keajaiban

keajaiban yang clibangun pada zaman kuno sengaja dibangun 
pada titik energi signifikan tertentu, agar mereka bisa 
memegang kunci menuju titik vortex (pual) khusus yang 

dimaksud, dan "membuka" gerbang bin tang yang tepat. Tujuan 
dari semua ini adalah 

... dan melakukan perubahan energi lintas dimensi. Lam bang 
bintang ini adalah representasi persilangan dua dimensi. 
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X adalah tanda persilangan titik energi, dan persilangan 
dua titik atau medan energi adalah basis yang diperlukan untuk 
membuka titik vortex (pual). Namun demikian, pintu dimensi 
hanya akan terbuka melalui persilangan 2 X, yaitu, satu di 

dimensi bumi, dan satu di dimensi lain. Dengan demikian, 
harus tercipta simbol "8 titik bin tang", atau silang ganda, yang 
merepresentasikan silang ganda titik vortex pada setiap 
dimensi. 

8 Titik bintang dan silang ganda, keduanya merepresen
tasikan konsep yang sama. Kedua tanda tersebut juga banyak 
ditemukan di berbagai tempat, misalnya silang ganda di 
Vatikan, Union jack (bendera Kerajaan Inggris), dan lam bang 
CIA. 
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SIMBOLISME 9/11 
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K.AMI mengerti bahwa informasi yang akan dipaparkan 
berikut ini adalah sulit untuk dipahami. Meskipun begitu, kami 
percaya bahwa sangat penting sekali bagi kita untuk 
mengetahui bagaimana cara kerja musuh. Hingga saat ini, kita 
mengerti bahwa kelompok iluminati dan golongan elit 
menjalankan ajaran dan ritual rahasia. Alasan mereka 
melakukannya adalah untuk mencapai tujuan mereka, dan 
untuk itu mereka harus mengikuti hukum dan aturan alam 
semesta. 

Mereka dan pemimpin mereka tidak akan pernah bisa 
melawan hukum alam, dan mereka sadar akan hal itu. Oleh 
karena itu mereka menjalankan ritual dan mengendalikan titik 
energi leyline, agar dapat memanfaatkan hukum alam derni 
keuntungan mereka. 

Yang harus ki t a ketahui dan kita mengerti adalah 
bukanlah alatnya yang salah, tetapi adalah niat di balik 
penggunaan alat tersebut itu yang bisa dikategorikan benar 
atau salah, baik atau jahat. Titik pusaran (Vortex P~int) 
tersebut bisa digunakan untuk menyalurkan suatu energi 
positif maupun negatif. Meskipun begitu, titik pusaran 
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(Vortex Point) tersebut bukanlah setan, tetapi bisa dipergunakan 

oleh setan untuk berbuat kejahatan-kehjahatn. Komputer 
kita bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi bisa saja digunakan 
untuk berbuat keburukan-keburukan. jadi, kita tidak bisa 
begitu saja menilai bahwa suatu alat itu baik atau buruk. 

Bahkan piramida sekali pun bukan merupakan suatu 
bangunan yang buruk. Jadi, mengapa golongan elit memilih 
untuk memanfaatkannya? 

Piramida adalah sudah dikenal pada sejak zaman Mesir 
Kuno. Dan apabila jika itu menyangkut soal energi, bangunan 
piramida tersebut adalah bangunan yang paling sempurna 
untuk menjadi titik pusaran (Vortex Point), karena bangunan 

tersebut memiliki elemen khusus yang dapat membelokkan 
jarak dan waktu. 

Jadi, golongan elit pada masa lalu dan masa sekarang, 
menjalankan ritual hitam untuk menyerap energi kegelapan. 
Semakin gelap energinya, maka semakin mudah kita 

mengendalikan para iblis dan jin. Sebaliknya, semakin terang 
dan positif energi yang kita serap, maka akan semakin banyak 
kebaikan yang kita miliki. 

Kita harus bisa mengerti konsep peperangan energi, karena 
mereka tidak akan berhenti untuk membuat energi di muka 
bumi menjadi segelap mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi 
pada 11 September dan mengapa? Beberapa teori 

menyimpulkan bahwa 9/11 sebenarnya adalah sebuah mega
ritual, yang digunakan untuk meminta energi kegelapan. Untuk 

bisa memahami ritual tersebut, kita harus menyadari bahwa 
semua itu sudah diatur, dan segalanya harus berjaJ.an dengan 

sempurna. Itu sebabnya, kami yakin bahwa 9/11 adalah sebuah 
mega-ritual. 
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Ralph Ellis adalah Menurut penjelasannya, 
seorang penulis, sejarawan, first degree tracing board adalah 

serta peneliti yang telah representasi dari kuil 
menulis beberapa buku Sulaiman, dan kuil Sulaiman 

dengan tern a yang selalu mengambil Piramida Giza yang 
berhubungan dengan sejarah terdapat di Mesir sebagai 
Mesir. Buku-buku yang contohnya. Piramida Agung 
ditulisnya antara lain adalah Giza-juga dikenal dengan 

King jesus, from Kam (Egypt) nama piramida khufu/cheops
to Camelot, Cleopatra to Christ, dibangun bangsa Mesir Kuno 
Eden in Egypt, jesus, Last the sekitar SOOOtahunlalu. Piramida 
Pharaohs, dan masih banyak Agung Giza adalah piramida 

lainnya. 

Ralph Ellis 

terbesar dan tertua dari tiga 

piramida yang berada di 
komplek Giza Necropolis. Ada 
tiga buah ruangan di sana, yaitu 
ruang raja (king's chamber), 
kamar ruang (queen's chamber) 

dan sebuah pintu terowongan 
(unfinished chamber) . 

Menurut Ellis, tiga pilar 
yang terdapat di sana, adalah 

persis sama dengan tiga kamar (chamber) yang berada di 

piramida Giza. Kedua kubusnya pun sama dengan pintu 
piramida, atau bisa juga dispekulasikan sebagai dua kotak yang 
terdapat di denah King's Chamber yang dianggap sakral. Pad a 
hampir semua bangunan masonik, kita akan menemukan dua 
pilar kuil Sulaiman dan bin tang lima yang bersinar. Dan bukan 
suatu kebetulan jika elemen yang sama juga ditemukan pada 

kejadian 9/11. Ketika simbol pilar runtuh pada 9/11, maka 
wilayah suci yang selama ini menjadi rahasia akan terungkap. 
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Jika kita mengibaratkan menara kembar itu sebagai pilar 
Hercules, maka yang akan terungkap adalah Altantis baru. 

Menurut Plato, Atlantis merupakan sebuah pulau 

yang lebih besar dari Lybia dan Asia yang dijadikan 

satu. Atlantis terletak di depan pilar Hercules (selat 

Gibraltar) . Atlantis adalah negeri dengan kekayaan 

yang luar biasa, peradaban yang maju, serta 

keindahan yang menjakjubkan. Tetapi semua itu 

len yap karena gempa bumi dan banjir. Hingga kini 

banyak peneliti yang mencari letak Atlantis yang 

tenggelam di tengah lautan, untuk membangun 

sebuah Atlantis baru. 

Peta Atlantis 

Plato berkata tentang seekor makhlu.k menyerupai 

banteng yang digantung di dalam kuil di Atlantis. 

Bukti arkologis menunjukkan bahwa bangsa Minos 

mendirikan sebuah cincin Banteng, yang memangsa 

hewan dengan hidungnya dan mempraktekkan 

'lompat banteng', entah itu sebuah ritual religius atau 

mungkin olahraga. Praktek tersebut membuat kita 
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teringat akan legenda Minotaur, seekor makhluk 

mitos yang digambarkan dengan setengah manusia 

dan setengah banteng, yang terlindung dalam Laby

rinth (labirin). 

Atlantis rumomya berada di dekat sebuah gerbang 

batu besar yang bernama pilar Hercules, walaupun 

selat Gibraltar memiliki nama tersebut 

Atlantis merupak:an sebuah pemerintahan Thalas

sokrasi dan luas kekuasaannya lebih besar dari 

benua Asia dan Libya. Kekayaannya bagaikan "sebuah 

kapal yang deknya dipenuhi tiram dan perhiasan, 

dengan pelabuhan rak:sasa yang mampu menampung 

kapal dagang dan 

pedagang yang 

datang dari segala 

penjuru." Wilayah 

Minoan dikuasai 

secara ekonomis 

meliputi Afrika 

Utara, Meditera

nia, dan Asia Kecil. 

Plato mendiskripsikan Atlantis sebagai kawasan 

lingkaran alternatif antara laut dan darat di mana 

terdapat sebuah istana dengan buZZ's eye sebagai 

pusatnya. Menariknya, sisa-sisa letupan Gunung 

Thera membentuk cincin yang dalam dan menjadi 

laguna, dan sebuah pulau kecil di tengah laguna. 

Mungkin orang Mesir atau pelancong yang 

berkunjung ke Thera setelah erupsi, menganggapnya 

pulau tersebut sebagai bekas puing cincin Atlantis. 
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Plato bertutur tentang batu yang digali dari 

Atlantis yaitu 'satu batu berwarna putih, satunya lagi 

berwama hitam, dan yang ketiga adalah berwarna 

merah." Pandangan pertama tentang Thera yang 

dilihat oleh turis-turis masa kini adalah sebuah bukit 

terjal yang terjaga ketika pulau-pulau di sekitarnya 

tenggelam di laut. Juga, bukit-bukit tersebut terdapat 

aneka pencampuran warna antara batu putih, hitam, 

dan merah-sebuah pemandangan unik dalam dunia 

Aegean. 

Para arkeolog juga menemukan sebuah system 

drainase, tata dan penyaluran air yang terorganisir 

dan canggih di wilayah Crete dan Thera. Rumah

rumah pribadi memiliki toilet duduk yang memiliki 

struktur mekanis sama dengan toilet masa kini, 

termasuk juga bathtub. Kaum Minoan juga diduga 

memakai pemanas di rumah masing-masing dan 

memiliki pemanas dan pendingin air dari ventilasi 

hidrotermal. Plato menjelaskan 'membawa dua 

mata air dari alam ... , sumber air, satunya adalah 

air dingin dan satunya lagi air panas ... " 

Beberapa pihak mungkin berargumen tentang 

fakta bahwa Plato mengatakan peradaban tersebut 

telah hancur 9000 tahun lalu. Namun tepatnya 

adalah hampir '900' tahun berdasarkan tanggal 

zaman Plato. Alasannya adalah symbol untuk '900' 

dan '9000' mungkin tidak tepat setelah melewati masa 

yang panjang. 

Kita juga bisa menemukan simbol yang serupa dan 
berhubungan dalam ajaran Kabala. Di sini, WTC 
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melambangkan pilar kanan dan kiri. 

Sedangkan pilar di tengah dibentuk 

dari jarak yang ada di antara 

keduanya dan melambangkan segala 

iluminati kosmik. Pilar tengah juga 

bisa dilihat sebagai Koenig's Sphere 

WTC. Kita telah memiliki ketiga 

pilar yang terdapat di kuil Sulaiman 

dan piramida Giza. Dan pada 

kejadian mega-ritual 9/11, yang 

.. 

terungkapkan adalah munculnya Sphere WTC 

"wilayah suci" gerbang bintang (stargate). 

Apakah yang dibangun di an tara menara kembar WTC? Dan 

yang lebih penting lagi, mengapa? 

Yang berada di an tara menara kembar WTC adalah patung 

bola (Sphere), yang bernama Great Spherical Caryatid, atau 

penduduk kota New York biasa menyebutnya dengan Sphere. 

Patung tersebut dibuat oleh seniman Fritz Koenig. 

Menurut salah saru situs di internet, Koenig membuat 

patung tersebut di Bavaria, tempat yang sama dengan awal 

berdirinya kelompok Illuminati. Fakta yang paling menarik 

adalah, bangunan itu dimaksudkan untuk menyimbolkan 

perdamaian dunia melalui perdagangan dunia (world trade), dan 

patung tersebut ditempatkan di tengah cincin yang didesain 

oleh arsitek WTC, Minoru Yamasaki, untuk meniru Masjid 

Agung (Masjid al-Haram) di Mekah. Dan Sphere sendiri 

dimaksudkan sebagai Ka'bah. Pada bahasan selanjutnya, kita 

akan tahu mengapa harus Ka'bah? 

Kita tahu bahwa Piramida juga menggunakan sandi 

matematika dalam pembuatannya, begitu juga dengan 
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Minoru Yamasaki, seorang arsitek 

gedung WTC New York 

Obelisk, Cincin, dan Sphere. 

Semua bangunan itu memiliki 
keter-kaitan. Ralph Eliss 

berspekulasi bahwa ritual umat 
muslim mengelilingi Ka'bah selama 
menjalankan ibadah Haji, sama 
dengan perputaran Piramida Besar 

Giza. Itu sebabnya diper-cayai 
bahwa Sphere sengaja diatur agar 
berputar setiap 24 jam sekali di 
WTC Plaza, 

... L.{V'utuR. 1!\!te""tru rttt.{~t L.{l!\lt~t 1!\!tt.{.Sttl!\lt 1!\!tell'ugtt~rL K~·b~VI 

ct~V'u perpt.{t~r~V'u t>Lr~l!\!tLct~ bes~r c;tz~. 

Banyak orang yang menarik kesimpulan yang salah, 
ketika berusaha mengerti agama dan ritualnya. Ketika orang 
meneliti tentang okultisme, mereka menyadari bahwa ritual, 
tanggal, tema, dan keyakinan yang terdapat dalam occult 

itu berhubungan dengan sebuah agama. Hanya saja, 
kepentingannya saling bertolak belakang. Meskipun masing

masing memiliki tujuan yang berbeda, justru kesamaan itulah 
yang ditekankan oleh para peneliti untuk menyimpulkan bahwa 
agama adalah bentuk lain dari occultisme. Tentu saja pemikiran 

semacam itu sangat keliru. 

Dan dipercayai bahwa hanya orang yang telah mempelajari 

dan memahami agama yang bisa memberikan analisis paling 
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akurat tentang kelompok occult dan ajarannya. Karena occult 
tidal< menciptakan hukum alam semesta, tapi justru sebaliknya, 

seperti halnya agama, occult juga dipengaruhi oleh hukum alam 

semesta. Jadi, kita harus menyadari bahwa kesamaan tersebut 
semakin menegaskan pesan sesungguhnya yang dibawa oleh 

para Nabi (as). Penemuan semacam itu hanya menegaskan 
wahyu Allah. 

Anggota kelompok occult tidak pernah menyangkal 
keberadaan Tuhan, tapi mereka telah diperdaya, seperti halnya 
pengikut setan yang lain. 

Ada sebagian orang yang percaya bahwa manusia 
ditahan di Taman Surga oleh Tuhan yang tidal< adil dan ingin 
membalas dendam. Manusia tidak pernah diberitahu 
sebelumnya oleh Tuhan bahwa mereka juga bisa merniliki 

kekuatan yang sama dengan Tuhan. Dan man usia akhirnya bisa 
melepaskan diri dari sana atas pertolongan Lucifer melalui 
pengikutnya, yaitu setan. Man usia-yang mendapatkan berkah 
berupa kecerdasan-berambisi untuk bisa menyamai 
(kekuatan) Tuhan. 

Itulah tipu muslihat setan yang dicekoki kepada kita secara 
luas. Atas dasar ajaran setan tersebutlah maka kelompok occult 
dengan bangga menantang Tuhan. Mereka melakukannya 
dengan segala cara. Salah satu contohnya adalah ketika kapal 

Titanic diperkenalkan sebagai kapal yang tidak mungkin 
tenggelam. Padahal atas kehendak Tuhan, kapal terse but justru 
tenggelam pada pelayaran pertamanya. Hal yang sama juga 
terjadi saat mereka membuat pesawat ulang-alik yang diberi 
nama Challenger (penantang). Melalui kendaraan antariksa itu 

mereka mengirim orang ke luar angkasa. Tapi siapa sebenarnya 
yang mereka tantang? Allah (Swt) ? 
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Titanic adalah salah satu kapal komersial milik 

White Star Line yang didirikan di Harland dan Wolff 

di Belfast. Kapal tersebut didisain untuk menandingi 

kapal Lusjtania dan Mauretania milik C:unard Line. 

Titanic, bersama dengan Olympic-yang nantinya 

menjadi Britannic, digadang-gadang sebagai kapal 

terbesar, termegah yang pernah d.ibangun. Disainernya 

adalah William Pirrie yang merupakan direktur 

Harland dan Wolff di White Star Line, sedangkan 

arsitek kapalnya, dipegang oleh Thomas Andrews 

sebagai manajer konstruktor. Tak lupa pula ada 

Alexander Carlisle yang bertindak sebagai kepala 

disain artistik serta manajer umum. Peran Carlisle 

dalam proyek tersebut adalah pendesain superstruktur 

semua kapal-kapal yang dibuat oleh White Star Line 

dan juga orang yang mengimplementasikan 

keefisienan sistem keamanan kapal seperti sekoci, 

pelampung, dan lain sebagainya. 

Konstruksi kapal Titanic didanai oleh perusahaan 

finansial kenamaan seperti J. P Morgan di Amerika 

Serikat dan International Mercantile Marine Co. yang 

dimulai pada tanggal 31 Maret 1909. Kerangka 

utamanya telah selesai pada tanggal 31 Mei 1911, 

dan penyelesaian akhir dari rekonstruksi kapal 

tersebut selesai pada tanggal 31 Maret setahun 

kemudian. Titanic memiliki panjang 269 m dengan 

lebar 28 meter. Bobot tanpa bebannya mencapai 

46.000 ton lebih. Terdapat 29 pemanas yang mampu 

menaikkan kecepatan kapal hingga 23 knot. Kapal 
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ini mampu menampung penumpang hingga 3.547 

penumpang dan awak bawah kapal. 

Space Shuttle Chalengger adalah nama pengorbit 

Space Shuttle NASA kedua setelah Columbia. Orbiter 

ini adalah unit pembantu untuk pesawat ulang-alik 

pada tanggal 4 April 1983 dan telah menyelesaikan 

sembilan misi 

dan akhirnya 

meledak di 

saat 32 detik 

setelah 

•:'(5/:')~~'~if p e 1 u n cur an 

Pesawat ulang-alik Chalanger 

pada misi 

kesepuluh 

STS-51-L 

pada tanggal 

28 Januari 

1986 yang 

menewaskan semua kru pesawat. Insiden ini 

membuat perombakan pada lokasi Shuttle Fleet selama 

dua setengah tahun dan akhirnya misi tersebut 

dilanjutkan eli tahun 1988 dengan diluncurkannya 

pesawat u1ang alik bemama Space Shuttle Discovery 

pada STS-26. Challenger sendiri telah diganti dengan 

Space Shuttle Endeavor, yang pertama kali diluncurkan 

pada tahun 1992. Challenger hancur pada menit 

kedua pada Orbiter STS-51-L yang merupakan 

orbiter kesepuluh. 

Dengan sangat mudah Allah (Swt) dapat saja menghancur 

setiap benda buatan manusia. Ketika hal itu benar terjadi, 
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mereka berdalih dengan mengatakan bahwa itu adalah 

tragedi. Mereka telah begitu terpedaya, sehingga berpikir 
bahwa mereka memiliki kekuasaan atas seluruh muka 
bumi. 

Jika kita memperlajari numerologi, maka kita akan 

meng~rti tentang pohon kehidupan (tree oflife). Tree ofLife adalah 
simbol mistik yang digunakan dalam ajaran Kabala. Kelompok 
pengikut ajaran itu menggunakan tree of life untuk 
menggambarkan bagan bagaimana semua hal di dunia ini saling 
berhubungan satu sama lain. 

Tree of Life adalah sesuatu yang biasa dimanfaatkan oleh 
para pesulap. Sedangkan aku menganggapnya sebagai peta 
dimensi ekstra. Pada peta tersebut, terdapat 10 titik yang 

disebut sephira atau sephirot. Sephira atau sephirot dalam ajaran 
Kabala adalah 10 atribut yang diciptakan Tuhan untuk 
menunjukkan posisi alam semesta, bukan hanya secara fisik 
tapi juga secara metafisik. Dan di antara sephira itu terdapat 
trinity kita, sehingga dapat saling melihat dan menciptakan 

bayangan. 

Jika naik dari bawah ke atas, maka kita akan mendapatkan 
10 titik. Ketika kita mencapai angka 10, itu berarti Tuhan. Yaitu 
gabungan angka 1 (alpha) dan 0 (omega). Jika kita berhenti di 
angka 9 dan langsung ke angka 11, maka kita melewati Tuhan 

dan menjadi pengikut Lucifer. Karena angka 11 adalah angka 
pesulap, satu langkah di atas tree of life (pohon kehidupan) yang 
sudah kita capai. Saat kita mencapainya, berarti kita adalah 
pesulap. Dan mereka melakukannya dengan melewati Tuhan. 

Itulah simbolisme di balik 9/11. 

Dalam kepercayaan mereka, 9/11 adalah numerologi yang 
digunakan untuk menantang Tuhan. 
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The Tree of Life 

Makna Penggunaan Ka'bah. 

Matahari penuh terjadi sebelas tahun sekali. Pijar 

maksimum matahari pernah terjadi pada 1 tahun 989-1990, dan 
yang berikutnya terjadi pada tahun 2000-2001. Pidato terkenal 

tentang pijar maksimum matahari berlangsung pada tanggal 
09/11/1990. Dan tepat sebelas tahun kemudian, atau pada satu 
putaran matahari penuh berikutnya, mega ritual itu terjadi pada 
tanggal 09/11/2001. Berapa banyak bukti lagi yang harus 
diberikan untuk meyakinkan bahwa peristiwa 9/11 adalah 

pekerjaan orang dalam (inside job)? Bukti apa lagi yang kita 
perlukan? 

Pada bahasan sebelumnya kita sudah menyinggung 
sedikit tentang pria yang diketahui sebagai kakek asli 
George W Bush. Pria yang kita maksud tersebut juga adalah 
yang menulis buku Book of Law, yang berisi tentang kisah 
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Piramida Giza, yaitu adalah Aleister Crowley. Pada tahun 1904, 

Crowley menerima wahyu berupa Book of Law setelah 
bermeditasi di dalam Kamar Utama (King's Chamber) Piramida 

Giza. Ia mengklaim telah dihubungi oleh iblis yang bemama 
Aiwass. 

Dikutip dari buku The Book of Law, menurut Crowley, 
beberapa minggu setelah mengadakan meditasi di King's 
Chamber Piramida Giza, ia didatangi oleh Aiwass, yang 

menyatakan diri sebagai pembawa pesan dari Tuhan. Aiwass 
mendiktekan kepada Crowley The Book of Law secara langsung. 
Crowley menganggap Aiwass sebagai malaikat suci penjaganya 

dan the Book of Law adalah lnjil abad baru (Bible for the New 

Age). 

Crowley juga menggunakan 
simbol tersebut dalam hasil 
karyanya. Salah satu makna simbol 
tersebut adalah merujuk pada angka 
77 dalam bahasa Ibrani serta 

berkaitan dengan Dewa Pan. 
Crowley membuat sebuah gambar 
sesosok makhluk (Aiwass) yang ia 

lihat selama ritual berlangsung. 
Ternyata gambar itu berhubungan 
dengan Wizard of Oz, dan ada 

kemiripan antara gambar makhluk 
Wizard of OZ 

luar angkasa yang dibuat Crowley dan penggambaran Wizard 
of Oz dalam versi film. 

Pada saat kita melihat George W. Bush, sebenarnya kita 

telah melihat cucu dari Crowley. Di dalam video yang 

disertakan dalam buku ini, tampak George W Bush sedang 
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membaca buku Pan God yang berkaitan juga dengan mega
ritual 9/11. Bahkan, video itu menjadi sebuah dedikasi 

terhadap mega-ritual9/11 dan Dewa Pan yang telah dilakukan 

oleh cucu Crowley itu. 

Buku My Pet Goat (Kambing Peliharaanku) dilarang terbit 
karena berisi ritual yang didedikasikan kepada para pengikut 
setan "Pan". Pan adalah dewa yang berbentuk kambing yang 
meniup terompet. Dari semua buku yang ada di muka bumi 

ini, mantan presiden George W Bush justru memilih buku 
tersebut untuk dibacakan di depan kelas pada saat peristiwa 
penyerangan menara kembar WTC terjadi. Dan yang terakhir 
dan terpenting, setan selalu menggunakan metode simbolisme 
kebalikan atau terbalik. Perhatikanlah bagaimana Bush 

memegang buku tersebut? Ia memegangnya dalam posisi 
terbalik. 

Di dalam film Wizard of Oz versi 1978, terlihat Kota 
Zamrud (Emerald City) yang terhubung dengan New York. 
Ketika sampai di ujung jembatan kuning, Darfy dan teman
temannya harus melewati pintu yang berbentuk lingkaran. 

Dari balik pintu tersebut terlihat tiga buah piramida. Di 
antara piramida tersebut terdapat pilar yang mirip dengan 
menara WTC, dan di bagian tengahnya terdapat patung bola 
yang merupakan representasi dari Ka'bah. Penduduk Oz 

menari mengelilingi bola tersebut dengan mengenakan 
pakaian futuristik. Dari balik bola tersebutlah kita melihat 
dunia Oz. Dunia itu merupakan simbol dari Dewa Pan dan 
Aiwass, sekaligus tempat terbukanya gerbang bintang 
(stargate). 

Mengapa Sphere menjadi representasi dari Ka'bah? Apakah 
sekali lagi mereka berusaha menantang Tuhan? Atau mereka 
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menandai kehancuran Ka'bah-yang berarti datangnya Hari 
Kiamat. 

Berikut ini adalah informasi paling menarik dan penting 

yang kami terima selama menyebarkan informasi yang kami 
miliki. Ada beberapa poin kunci energi di bumi. Ketika dua ley 
lines saling bersinggungan, atau ketika energi menujukan 

bentuknya di muka burni, energi itu berputar membentuk spiral 
dengan gerakan yang searah jarum jam. 

Secara terus menerus, kita pun mengeluarkan energi, 

bahkan emosi dan pemikiran yang kita miliki juga merupakan 
bentuk pergerakan energi. Meskipun begitu, ada sesuatu yang 
berbeda dengan Ka'bah. Ka'bah adalah satu-satunya bangunan 

yang dilewati oleh garis energi paling banyak. Itu sebabnya 
Ka'bah adalah titik energi terbesar di muka burni. Tapi itu 
bukan satu-satunya alasan mengapa mereka memilih Ka'bah. 

~~"~~~~mg~ 

Ktl'btl~ VIA..ell\.tjelLur~Clll\. cltlll\. VIA..eltptls~Clll\. tll\.ergL ptlLLII\.g 

~uelt elL V\A..uR.a buV\A..L 

Tidak sulit untuk memahami alasannya, karena bangunan 

itu merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi di dunia. 
Tetapi energi di Ka'bah berputar dengan gerakan yang berbeda. 
Energi terse but bergerak melawan arah jarum jam. Itu sebabnya 
umat muslim diperintahkan Allah (Swt) untuk memutari 

Ka'bah dengan arah berlawan jarum jam. 

Jadi, sekaranglah saatnya untuk menempatkan keyakinan 

dan pehatian kita kepada satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta 
segala hal yang ada di bumi beserta seluruh alam semesta. 

Dia lebih besar dari apa pun yang bisa dibandingkan oleh 

pikiran kita. Apakah kalian tahu berapa kali umat Islam 
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diperintahkan mengelilingi Ka'bah? Mereka diperintahkan 
untuk melakukannya sebanyak tujuh kali. Masing-masing 
putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Apakah kalian 
tahu mengapa? 

Apa yang mengikat manusia ke dalam kehidupan ini, ke 
dalam dimensi ini, dan ke dalam dunia ini adalah batasan waktu 
dan jarak. Kita terikat ke dalam dimensi ini melalui jarak dan 
waktu. Jika seseorang ingin meninggalkan dimensi ini, maka 
dia harus melepaskan diri dari waktu dan jarak. 

jadi, ketika kita mengunjungi Ka'bah dan melakukan 
putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam, apa 
sebenarnya maksud dari ritual tersebut? Semua ritual itu 
dilakukan untuk membantu kita menyucikan jiwa dan diri kita 
agar bisa melepaskan diri dari jarak dan waktu. Sehingga kita 
bisa menyentuh sesuatu yang sangat unik, sangat indah, dan 
sangat kuat. Sesuatu yang mengubah hid up kita selamanya. Jika 
tidak percaya, tanyalah kepada mereka yang sudah pernah 
mengunjungi Ka'bah. Apa yang mereka rasakan dan bagaimana 
hidup mereka berubah sejak saat itu. 

Jika berputar mengelilingi Ka'bah membantu kita untuk 
menyucikan dan melepaskan diri-paling tidak secara 
spiritual- dad dunia ini, maka kalian pasti bisa mengira, 
mengapa kita melakukannya sebanyak tujuh kali? 

Jelas sekali ada maksud atau hikmah di balik semua ini, 
dan menurut analisis saya, semua itu berhubungan dengan tujuh 
planet spiritual di alam semesta (seven spiritual planets). 

Ka'bah dan ritual 9/ 11 

Kita harus menjernihkan beberapa hal terlebih dulu 
sebelum melanjutkan pembahasan. Ketika membahas masalah 
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Ka'bah, poin penting yang harus kita komunikasikan adalah 
sebagai berikut, di dalam Islam dan Al-Quran diajarkan bahwa 
jika man usia menyatu dengan jin dan berbuat dosa a tau murtad 
dari ajaran Allah, maka Allah akan kehilangan satu butir atom 
dari kerajaannya. Dan jika manusia dan jin mendedikasikan 
seluruh hidupnya untuk berdoa dan menyembah Allah Yang 
Maha Esa, maka Dia (Swt) akan mendapatkan satu butir atom 
di kerajaannya. 

Apakah hikmah yang terkandung di dalam filosofi terse but? 
Filosofi tersebut mengajarkan kita bahwa bukan Allah yang 
membutuhkan semua amalan kita, penyembahan kita, atau doa 
kita. Justru kitalah yang membutuhkan amalan, penyembahan, 
atau doa tersebut. Kitalah yang membutuhkan Allah, bukan 
sebaliknya. Jika kita bisa memahami filosofi tersebut, maka 
kita akan bisa menghargai doa dan apa makna di baliknya, 
yang sebenarnya adalah untuk memberi pencerahan kepada 
kita. 

Misalnya saja Ka'bah. Semua umat muslim diwajibkan 
untuk melakukan ibadah haji sekali seumur hidup dan itu 
termasuk salah satu dari lima rukun Islam. Semua umat muslim 
bisa menerima ajaran tersebut, dan sebagian besar dari 
mereka menjalankannya tanpa keraguan. Inilah inti dari 
sebuah keyakinan. Bagus memang, tapi jika kita mulai 
mempertanyakan atau mengadakan _penelitian dan hasilnya 
buruk atau negatif, bukan berarti semua itu benar. 

Jadi, jika kita mulai menyelidiki tentang agenda setan dan 
kelompok elit, maka kita akan tabu betapa besar pengaruh 
ajaran atau ritual tertentu di dalam kehidupan kita~ jika kita 
menggunakan perspektif yang sama di dalam Islam, maka kita 
akan mengembangkan spiritualitas yang semakin mendalam. 
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Meyakini dengan keteguhan hati bahwa Tuhan adalah Sang 
Pencipta segalanya. 

Ketika kita mengunjungi Ka'bah dan memutarinya 
sebanyak tujuh kali, inti dari ritual tersebut bukanlah kita 
menyembah batu, atau rumah, atau Ka'bah itu sendiri. Ka'bah 
adalah kiblat atau titik utama yang menyatukan seluruh umat 
Islam dan tempat kita memfokuskan seluruh energi ketika 
berdoa kepada Allah. Dan ritual tersebut sebenarnya adalah 
penyembahan terhadap Allah. 

Jika Ka'bah tidak ada di tempatnya sekarang, seluruh umat 
Islam tetap akan berdoa ke titik tersebut. Karena tempat itu 
adalah titik pemersatu, yang menjadi kiblat seluruh umat Islam 
ketika menghadap kepada Sang Pencipta. 

Jika datang mengunjungi dan memutari Ka'bah tidak 
membuat kita terlepas dari waktu dan jarak, namun faktanya 
adalah energi yang terdapat di Ka'bah adalah energi terkuat di 
dunia dan berputar berlawanan arah dengan jarum jam, dan 
kita berputar dengan searah dengan energi terse but, maka kita 
mensucikan diri kita sendiri dan mencapai tingkat spiritualitas 
yang jarang sekali dialami di tempat mana pun di dunia. 

Dan fakta bahwa kita melakukannya sebanyak tujuh kali, 
dan kita tahu bahwa ada tujuh lapisan langit dan tujuh planet, 
maka kita bisa berkesimpulan bahwa masing-masing putaran 
membawa kita melewati lapisan langit, sehingga kita bisa 
mencapai kesempurnaan sejati secara spiritual. 

Apakah itu berarti hanya umat muslim yang bisa 
mencapai level tersebut? Apakah itu berarti orang non muslim 
harus menyerah atau menolak informasi tersebut? Itu adalah 
salah. Secara esensi, setiap orang, tanpa merendahkan apa pun 
keyakinan kalian, jika kalian mendedikasikan penyembahan 
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kalian pada Tuhan Yang Maha Esa dan satu-satunya Pencipta, 

maka kalian sudah berada di jalur yang tepat. 
Dan untuk menjelaskan maksud di balik peristiwa 9/ 11, 

perhatikanlah uraian berikut dengan seksama. Apa yang harus 
kita mengerti dan apa yang dijelaskan dalam buku ini adalah 
ketika berurusan dengan dimensi ekstra atau makhluk dari 
dimensi ekstra-misalnya jin, dan iluminati serta golongan elit 

yang mengikuti agenda khusus setan-terdapat bahasa khusus 
yang dipergunakan. Bahasa yang berbeda dari yang selama ini 
kita gunakan, yaitu berupa kata. Mereka mempergunakan 

bahasa yang melewati batas pemahaman dan bahasa yang tidak 
begitu saja mudah dimengerti. Bahasa apakah itu? 

Itu sebabnya, ketika kita mengadakan penelitian tentang 
kelompok tersebut, maka kita akan menemukan fakta bahwa 

mereka menjalankan sesuatu yang disebut numerologi dan 
geometri suci. Itu berarti setiap angka memiliki arti. Setiap 
bemuk memiliki arti. Dan itulah cara mereka berkomunikasi, 

melalui apa yang diwakilkan oleh angka dan bentuk. 

Yang kita bicarakan di sini, bukanlah kelompok biasa, 
mereka adalah sekelompok orang yang mengikuti agenda setan. 
Ketika angka digunakan untuk menandakan suatu arti, maka 

bemuk pun memiliki fungsi yang sama. 

jadi, dalam definis i mereka- berdasarkan konsep 

numerology-angka sepuluh adalah alfa dan omega, atau 

Tuhan. 11 adalah sesuatu di atas Tuhan, dan 9/ 11 berarti 
melewati Tuhan. Suatu tantangan yang sangat berani. Dari 

angka 9 yang memiliki arti khusus langsung ke angka 11, tanpa 
terlebih dulu melalui angka 10. Melewati Tuhan. 
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Bukan suatu kebetulan jika peristiwa yang kita kini sebut 
911 terjadi pada 9-11. Semua itu adalah tantangan. Sekarang 
kita mengerti apa arti dibalik 911 (9+1+1=11) . Apa hal lain 
yang berkaitan dengan 911? Kita menekan nomor terse but jika 
menghadapi situasi darurat. 

Membentuk suatu institusi yang membantu orang kapan 
pun mereka butuhkan dan kapan pun mereka menghadapi 
situasi darurat bukanlah masalah. Tidak ada yang salah dengan 
hal itu. Tidak ada satu pun agama atau orang yang berpikiran 
logis di muka burni yang akan menentangnya. Tetapi, ketika 
kita mengerti betapa mengerikannya golongan elit terse but dan 
bagaimana cara mereka bekerja, kita akan sadar bahwa kerja 
mereka melebihi apa yang sanggup kita pikirkan. 

Sehingga fakta bahwa kita menekan nomor 911, setiap kali 
menghadapi keadaan darurat, atau membutuhkan bantuan, 
sebenarnya adalah definisi numerologi dari pengabaian Tuhan. 
Seperti itulah cara kerja mereka. 

Karena peristiwa 9/11 adalah pekerjaan orang dalam, maka 
dugaan bahwa kejadian itu merupakan suatu mega-ritual bukan 
isapan jempol belaka. Terutama setelah kita mengerti seperti 
apakah cara kerja kelompok Illuminati. Peristiwa 9/11 
direncanakan untuk empat alasan: 

1. Sebagai tantangan terhadap Tuhan dan semua kekuatan 
spiritual yang berada di bawahnya. Tantangan yang 
dilakukan oleh kekuatan setan dan semua pengikutnya. Dan 
mau kita akui atau tidak, itulah kenyataan yang terjadi. 

2. Untuk menandai kehancuran Ka'bah, karena desain utama 
menara kembar WTC meniru konsep Ka'bah. 

3. Untuk mempengaruhi suhu dunia politik pada saat yang 
paling tepat, untuk mencapai tujuan utama, yaitu tatanan 
dunia baru. 

317 



The Diary of Dajjal 

4. Dan yang terakhir-tapi bukan berarti tidak penting
adalah untuk membuka salah satu gerbang bintang 
(stargate) tergelap di muka bumi. 

Dan jika berurusan dengan suatu ritual, segala hal harus 

teratur dan sempurna. Yang disarankan adalah, jika kita ingin 
mengenali sesuatu yang berhubungan dengan setan, maka kita 

harus menjumlahkan semua simbolnya. Kita harus 
menjumlahkan nomor, menjumlahkan bentuk, menjumlahkan 
kejadian, dan memiliki satu pandangan umum, yang juga harus 
diatur sesempurna mungkin. 

Kita mengerti bagaimana numerologi dijumlahkan, 
bagaimana tanggal dijumlahkan, bagaimana pidato disatukan. 
Semua itu diperlukan untuk sebuah ritual persembahan. 

Meskipun begitu, yang berikut bisa menjadi sangat 
mengguncangkan. Ingatlah bahwa istilah gerbang bintang 
(stargate) tidak diciptakan pada 9-11, tapi tetap saja info tentang 
9-11 berikut sangat menarik. 

Apakah yang dijadikan target pada 9-11? Menara kembar, 
yang seperti halnya semua menara kembar di muka bumi ini, 

Emirates Towers 
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tahu apa sebutannya? Sarna seperti istilah yang digunakan eli 
Mesir Kuno dan Babilonia, yaitu The Gate atau gerbang. 

Jadi, jika menara kembar adalah gerbang, apa yang menjadi 
target berikutnya? Target berikutnya adalah Pentagon, yang 

bentuk dasamya berupa lam bang bintang setan. Menarik bukan 
mengetahui bahwa ritual suci tersebut, yang dilakukan untuk 

membuka gerbang bintang (stargate), dan targetnya adalah 
bintang (star yang terdapat di markas pentagon) dan gerbang 

(gate yang terdapat di menara kern bar WTC). 
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KETIKA Amerika Serikat mengalami kejatuhan pada nilai 
mata uangnya, kita dapat melihat berbagai komentar yang 
dilontarkan sehubungan dengan hal itu. David Tice dari David 
Tice & Associates pernah diwawancari, 

11Seberapa besar kemungkinan pasar akan naik lagi?" Tanya 
reporter. 

uKami rasa pasar akan turun lagi sebanyak 50 hingga 60%. 
Kami tidak suka mengatakan sesuatu segamblang ini, namun 
ini bukan saatnya untuk optimis dan berbelas kasihan. Ini 

David Tice 
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saatnya kita untuk lebih realistis. Keseluruhan sistem kita 
dibangun berdasarkan perluasan kredit. Kita menambah kredit 
dari tahun ke tahun, dan tetap seperti itu untuk memper

tahankan pertumbuhan ekonomi. Namun, ekonomi tidak 
tumbuh. Ekonomi akan mengalami resesi, dan dalam resesi 
ini kejatuhan dolar akan mengawali kejatuhan besar." Kata 
David Tice. 

Anggota Kongres Ron Paul M.D., pernah berkata, 

Kita menghadapi krisis finansial. Defisit kita lebih 

dari $600 milyar tiap tahun. Utang luar negeri kita 

lebih dari $3 trilyun. Modal asing kini memiliki lebih 

dari $1.4 trilyun kas kita dan hutang hipotek. Kita 

harus meminjam modal asing sebesar $3 milyar 

setiap hari bisnis untuk mempertahankan pengeluaran 

kita yang boros. Utang nasional kita sekarang 

meningkat sebanyak $600 milyar per tahun, dan coba 

tebak, kita mencetak uang lebih dari $600 milyar 

per tahun untuk menjaga charade (permainan tebak 

kata atau gambar-roda ekonomz) tetap berlangsung. 

Namun semua itu 

ada batasnya, dan 

saya takut kita akan 

segera mencapai 

batas itu. 

Dalam dengar 
pendapat dengan Komite 
Ekonomi Gabungan, Ben 

Bernanke, Direktur 

Federal Reserve pernah 

diwawancarai. 
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"Dolar tengah jatuh. Dan mereka merasakannya, 

mereka yang memiliki uang yang telah dicuri. Mereka 

yang mengatakan bahwa mereka tengah dirampok." 

Kata Bernanke. 

"Sistem moneter baru seperti apa yang ingin Anda 

terapkan? Apakah Anda menginginkan dolar kembali 

menguat lagi? Apakah Anda akan melakukan sesuatu 

untuk memperbaiki nilai tukar? Tolong jelaskan 

kepada kami rencana Anda." Kata reporter. 

"Kami harus mengikuti aturan hukum. Aturan 

hukum berarti konstitusi, dan konstitusi meng

isyaratkan untuk kita melakukan segalanya sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Kami di bank sentral 

tidak memiliki otoritas yang jelas." Kata 

Bernanke. 

Dari berbagai cuplikan pendapa·t d atas, dapat terlihat 

bahwa dolar seakan sudah tidak memiliki kekuatan dan akan 
digantikan dengan mata uang baru. Hal ini persis seperti apa 
yang pernah disampaikan oleh Syeikh Imran Husein dalam 

sebuah pidatonya, 

Kemudian Dajjal mendiami sebuah hari yang 

lamanya seperti sebulan. Amerika Serikat menggan

tikan Inggris sebagai kekuatan yang berkuasa, dan 

dolar Amerika menjadi mata uang internasional. 

Sekarang Amerika Serikat hendak melepaskan 

kekuasaannya, dan Israel akan menggantikan 

Amerika Serikat sebagai negara berkuasa .dunia. Dan 

uang apakah yang akan menjadi mata uang baru? 

Mata uang dolar AS akan diserang dan jatuh, akan 
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menyeret semua uang di dunia. Kahan tidak akan 

lagi melihat uang kertas setelah itu. Sebagaimana 

halnya AS menggunakan mata uang dolar untuk 

memperbudak umat manusia, lalu apakah uang baru 

yang akan digunakan Israel untuk melakukan hal 

yang sam a? Israel akan menggunakan uang yang 

kasat mata, yang tidak terlihat. Uang yang tak teraba, 

tidak dapat disentuh. Uang itu adalah uang 

elektronik. 

Kini kita sudah 
menggunakan uang 
digital seperti yang 
dimaksud di atas, 
karena mayoritas dari 
kita tidak pernah 
menyentuh 
kita. Kita 

hart a 
hanya 

mengikuti nomor
nomor digital. 

Mesin ATM yang digu-nakan orang saat ini 

Terlalu jauhkah jika kita lantas mempertanyakan apakah 
semua ini berarti adanya konspirasi mikrocip? Kita sudah 
terbuai terlalu lama, dan kini saatnya untuk bangkit. Tidak 
seperti di masa lalu, mata uang zaman sekarang tidak ditopang 
oleh emas dan perak. Mata uang zaman sekarang dibentuk atas 
dasar bunga (riba) dan nilai ilusi sementara di dalam benak 
kita. Karenanya, apa yang kita saksikan saat ini hanyalah 
permulaan, kejatuhan pertama dari beberapa kejatuhan 
ekonomi yang akan berlangsung sampai bertahun-tahun yang 
akan datang. Apakah kejatuhan ini telah direncanakan 
sebelumnya, ataukah semua ini terjadi di luar kendali? 
Direncanakan ataupun di luar kendali, tidak ada bedanya jika 
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kita mengetahui siapakah pemilik Bank Sentral Amerika, dan 
siapakah yang secara harfiah memiliki uang. 

Coba kita simak lanjutan pidato dari Syeik Imran Hussein, 

Hal paling aneh dan berbahaya dari uang elektronik, 

bahwa uang elektronik dikendalikan oleh sebuah 

sistem perbankan yang menguasai seluruh dunia. 

Dan Yahudi mengendalikan sistem perbankan di 

seluruh dunia. Ini bukan pernyataan tanpa belas 

kasihan. Ini bukan pernyataan yang cacat. Ini adalah 

kebenaran. Kita bisa mengatakan ini dengan memper

hatikan peran Israel dalam perang besar itu. Mereka 

telah mempersiapkan ini, ketika Mossad dan CIA 

menyerang Amerika tanggal 11 September. Mereka 

tabu di mana letak kesalahannya. Mereka sadar 

betul bahwa mereka tengah mengatakan kebohongan 

yang sangat mengerikan. Nabi Muhammad (saw) 

memperingatkan kepada kita bahwa "Pada akhir 

zaman, yang tersisa hanyalah orang-orang yang 

mengatakan kebohongan-kebohongan besar. Maka, 

waspadalah." 

Lantas, hal paling baik apakah yang dapat kita lakukan 
untuk mempersiapkan apa yang akan datang? Kita harus 
memulainya dengan merebut kembali kebebasan kita. Cara 
terbaik untuk mencapai kebebasan itu adalah dengan berhenti 
bergantung pada sistem. Lihatlah, meskipun semua dari kita 
mungkin mengerti cara menggunakan komputer, namun 
kebanyakan dari kita tidak tahu cara memanen. Kita tahu 
bangaimana cara memesan makanan, namun berapa banyak 
dari kita yang mengetahui cara menanam pangan atau 
menghasilkan makanan sendiri? 
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Apakah anak-anak 
ki ta san gat ahli bermain 
video game, ataukah kita 
mengajarkan mereka 
mengenai apakah yang 

bermakna dalam hidup? 
Kita telah tersimpang 
dari cara hidup alamiah, 
dan telah dimanipulasi 
untuk melayani mesin. 

Kita telah menjadi bagian 
dari mesin. Sebagaimana Morpheus, salah satu karakter utama dalam film 

yang dikatakan The Matrix 

Morpheus, salah satu karakter dalam film The Matrix, bahwa 

The Matrix adalah mimpi yang diciptakan oleh mesin, dan 
dibuat untuk menjaga kita tetap berada di bawah kendali, untuk 
mengubah manusia menjadi baterai. 

Saatnya untuk kita menyadari bahwa kesejahteraan kita 

yang sejati bergantung pada kebebasan kita dari mesin. Kita 

semua mengetahui bagaimana mengisi kendaraan kita dengan 
bahan bakar, namun pernahkah kita memperoleh energi 
alternatif dan gratis? Cahaya matahari terbentuk dari paket

paket kecil energi yang disebut photon. Setiap menit, dalam 
jumlah yang memadai, energi gratis ini mencapai bumi untuk 
memenuhi kebutuhan energi dunia selama SETAHUN PENUH! 
Bila ada kemauan, pasti ada jalan. 

Kami berharap apa-apa yang kami katakan ini telah 
menginspirasi Anda semua untuk berkehendak mencapai 

kebebasan-dengan segala cara. Anda telah mendapatkan bekal 
yang cukup untuk membebaskan diri Anda. Apakah yang akan 

Anda lakukan dengan segala informasi yang tersedia inP 

Andalah yang memutuskan. 
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DUNIA telah berubah, kejahatan telah mengalahkan kebaikan. 

Saatnya sudah dekat, mereka sungguh telah mempersiapkan 
kedatangnya. Tatanan Dunia Baru sudah berdiri. Semua yang 
dilakukan mereka adalah sebagai persiapan untuk membangun 

kerajaan mereka. Sejak zaman penyiksaan terhadap para Nabi 
(as) yang diutus Allah, berbagai pembunuhan terhadap para 
pemimpin, holocaust, penggalian di sekitar Masjid Al-Aqsa, 

peristiwa 9/11, hingga perang di Timur Tengah saat ini, dan 
lain-lainnya. Mereka telah mencatatkan semua ini untuk Tuan 
mereka. Dajjal si Anti-Kristus telah muncul ke permukaan. 

Semua telah siap pada posisinya 
masing-masing untuk menyerahkan 

dunia ke dalam genggaman tangannya. 

Arti kekuasaan mereka adalah , .. 

perbudakan manusia. Mereka akan 
membelenggu kepala putra-putri kita, 
saudara-saudara kita, kawan-kawan kita 

yang menampakkan protes pada mereka 
dan sistemnya. Kita belum merasakan 

saat sepeti itu, tapi gambarannya bisa 
ditemukan pada kisah-kisah film dan Film The Lord of the Ring 

buku-buku sastra. Dalam film The Lord of The Rings, seorang 
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karakternya yang 
bernama Samwise 
Gamgee, pernah 
membayangkan 

bagaimana bila si 
Mata Satu (Sauron) 

berhasil mendapat
kan kembali cincin 

yang dibawa Frodo 
untuk dihancurkan 

Sauron si Mata Satu 

di kawah Mordor. Dia membayangkan si Mata Satu dengan 
bala tentaranya akan menggiring manusia dan memperbudak 

tanpa belas kasih dan tanpa ada akhir. Seperti itulah tujuan 
mereka-Dajjal dan sistemnya. 

Sementara bagi para pengikutnya, kebebasan akan dibuka 
selebar-lebarnya, yang berarti kemaksiatan berada di mana, 
nilai-nilai kebenaran dijungkirbalikkan, nilai keindahan tidak 

lagi berada pada tempatnya. Yang tersisa hanyalah upaya 
menyebarkan kebodohan, manusian yang lupa kepada diri dan 
Penciptanya. Segala bentuk kepahlawanan sudah mati dan 

binasa. 

Namun ada sebuah hal yang tidak mereka pertimbangkan. 
Ada sebuah aspek yang tidak akan dan tidak dapat mereka 
kendalikan. Imam Muhammad Al-Mahdi sang Juru Selamat. 

Dan dia akan menjadi Pertanda (bagi kedatangan) waktu (QS. 

43:61). 

Dunia tidak akan binasa sampai seorang manusia di 

antara orang-orang Arab muncul, yang memiliki nama 

seperti namaku (Muhammad) (Hadis sahih Al

Tirmizi). 
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Umatku akan memperoleh pertolongan yang 

melimpah yang tidak pemah diperoleh sebelumnya 

(Sunan Ibnu Majah). 

Dialah bukanlah seorang Nabi yang diutus Allah 
dengan kitab sucinya. Dia bukanlah seorang Rasul yang Jibril 
datang membawakan wahyu kepadanya. Dia adalah seorang 
hamba saleh, umat Nabi Muhammad yang memiliki pertalian 
keluarga kepadanya. Dialah yang akan menegakkan ajaran 
kebenaran yang pernah diperjuangkan oleh Nabi Suci 
Muhammad (saw). Dia terlahir sebagai seorang Imam. Imam 
yang terakhir dan Khalifah di muka bumi. Dialah Muhammad 
Al-Mahdi. 

Tokoh "Yang Ditunggu" ini akan mempesatukan umat Nabi 
Muhammad yang terpecah, yang berserakan, dibodohi dan 
ditipu-daya. Tokoh pemersatu dan reformis- yang datang 
dengan membawa syariat Allah dan Sunah Muhammad 
Rasulullah (saw)-ini akan mengumpulkan bala tentaranya 
untuk menantang kedatangan Dajjal si Anti-K.ristus. 

Dengan pertempurannya, Al-Mahdi akan mempersiapkan 
dunia bagi kembalinya Mesiah kita yang sejati, yakni Nabi lsa 
(as)- semoga kedamaian dan berkah bersamanya. 

Dia akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan 

keadilan sebab bumi telah diliputi oleh ketidakadilan 

dan tirani (Sahih Tirmizi dan Sunan Abu Dawud). 

Meskipun sepanjang waktu keberadaannya dunia 

telah teramat terbebani, dan hanya ada satu hari 

yang tertinggal (sebelum hari pengadilan), namun 

Allah akan memperpanjang hari itu untuk 

menampung kerajaan yang dipimpin oleh seorang 
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Ahlul Bayt, yang memiliki nama yang sama dengan 

namaku. (Sahih Tirmizi bersama dengan dua puluh 

em pat pemimpin agama Ahlu Sunnah). 

Sejak zama kuno, telah ada dua kekuatan politik 
berpengaruh yang telah membentuk peristiwa-peristiwa dunia. 

Contohnya Mesir Kuno dan kekuatan penguasa yang berawal 
dari Inggris. Kekuatan itu berada di balik perang besar dan 
bencana yang terjadi di dunia. New World Order (Tatanan Dunia 
Baru) didirikan dari Yerusalem dan diimplememasikan untuk 
tahta Yerusalem. Oleh Karenanya, Imam Al-Mahdi akan 
mengakhiri tatanan tersebut di Yerusalem. Dan saat ini, kita 

telah melihat apa yang dilakukan oleh Israel. 

Al-Aqsa memanggil, jeri tan mereka setiap kali memcahkan 
laya televisi kita, darah-darah mereka membajiri halaman 

harian pagi kita. Mereka yang tidak mau tunduk dan menyerah 
kepada Israel, telah memanggil. Mereka yang tertindas, kini 
telah memanggil kita. Artinya, dunia ini 
membutuhkan kedatangan Al-Mahdi. 

Norman Gary Finkelstein adalah 

seorang pen eli ti dan pen ulis dari 
Amerika yang bidang kajiannya terfokus 
pada konflik Palestina-Israel dan 
holocaust. Dia pernah mengatakan, 

Tidak bisa dihindari. Tidak 

mungkin Amerika Serikat dan Is

rael mentoleransi perlawanan di 

wilayah Arab. Jika Anda berpura

pura bisa menghindarinya, Anda 

bisa memainkan permainan itu. Norman Fielkensteine 
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Namun orang-orang serius dengan pemahaman yang 

terang, mengetahui bahwa akan ada perang disana 

cepat atau lambat. Menurutmu, disana tidak akan 

ada perang lagi? Menurutmu, apakah Israel akan 

membiarkan saja penaklukan pada bulan Juli 2006? 

Tidak. Di sana akan terjadi perang lagi, dan 

kerusakan yang ditimbulkannya mungkin akan 

sepuluh kali lipat lebih buruk . Sebab Israel 

bersikukuh, bersama dengan Amerika Serikat, untuk 

menguasai orang Arab. Jadi, bagaimana aku bisa 

tidak respek kepada orang-orang yang menolak hal 

itu? Israel harus bisa ditaklukkan. 

Sementara itu, Sayid Hassan Nasrullah, seorang tokoh 

Hizbullah pernah mengatakan, 

Kalian adalah generasi yang akan menyaksikan 

kemenangan akhir dan menentukan bagi umat kita, 

yang akan mengubah wajah wilayah itu selamanya 

serta pendirian projek yang sesungguhnya, projek 

yang menjadi milik kita semua. 

Ingatkah Anda ketika kami mengatakan bahwa semua ini 

mengerucut ke "garis darah"? Kami telah menunjukkan kepada 

Anda garis darah yang melayani setan. Sekarang akan kami 

tunjukkan garis darah yang memulai pertempuran kemarin, dan 

garis darah yang akan memenangkan pertempuran esok hari. 

Darah Nabi Ibrahim mengalir kepada kedua putranya, 

Ishak (as) dan Ismail (as). Dari Ishak terlahir Yakub, Yusuf, 

Musa, Harun, Daud, Sulaiman, dan Nabi Isa (as) sebagai Sang 

Mesiah. Dari Ismail terlahir Nabi Agung Muhammad 

Rasulullah (saw). 
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Apa yang menjadikan Imam Mahdi begitu istimewa? Imam 
Mahdi begitu istimewa karena ayahnya berasal dari garis darah 
Muhammad Rasulullah (saw) dan Nabi Ismail (as). Ibunya 
berasal dari garis darah Nabi I sa (as) dan Nabi Ishak (as). 
Dalam darahnya menyatu garis darah paling murni untuk 

menyatukan kita semua melawan Dajjal si Anti-Kristus. 
Siapkah kita untuk menyambut Kedatangannya? 
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BANYAK dari kita akan harus membayar sejumlah harga untuk 
melayani mereka yang tertindas, melayani kebenaran dan 
cahaya. Pengorbanan harus dilakukan. Namun semua harga 
yang harus dibayar dan segala pengorbanan kita itu adalah jalan 
yang mulia, lebih bernilai dan berharga dibanding apapun yang 
telah kita peroleh karena melayani dunia yang rusak ini. 
Bersama-sama kita harus membaktikan hidup kita untuk 
memperbaiki kemanusiaan atas nama kebaikan, serta demi 
untuk pelayanan kita terhadap satu-satunya Tuhan Pemilik 
semesta alam. Satu Tuhan dan Satu Pesan. Dan hanya setelah 
kita membebaskan diri dari daya tarik duniawi dan 
materialistis inilah, maka kita akan mampu menerima 
kemenangan dari dalam diri, untuk kemudian mampu 
menerima kemenangan dari luar diri kita. 

Tampaknya tidak ada waktu untuk menunda. Pertempuran 
di dalam telah dimulai. Kalahkan dirimu, dan bersatulah dengan 
yang lain, dengan segala cara, sebab Imam AI Mahdi akan 
segera datang. Dan hanya mereka yang telah siap lah yang akan 
memiliki cukup kekuatan untuk bergabung dalam perjuangannya. 

Menjelang kedatangan Al-Mahdi, fitnah (perpecahan) akan 
tersebar, sebagimana yang telah terjadi sekarang ini. Sebab 
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kaum ekstrirnis/aliran garis keras, di pihak manapun mereka 
berdiri, akan memandu kita kepada kesesatan. Pemeluk Kristen 

garis keras akan menyatakan bahwa Imam Al-Mahdi adalah 
Dajjal si Anti-Kristus. Kaum Yahudi garis keras akan 
menyatak~ bahwa Imam Al-Mahdi adalah Dajjal si Anti

Kristus. Umat Muslim Sunni garis keras akan menyatakan 
bahwa Imam Al-Mahdi adalah golongan Syi'ah dan dialah 
Dajjal si Anti-Kristus. Umat Muslim Syi'ah garis keras akan 

menyatakan bahwa Imam Al-Mahdi adalah golongan Sunni dan 
dialah Dajjal si Anti Kristus. 

Namun demikian, bisa kami katakan bahwa menjelang 

pembahasan penutup buku ini, kita semua sudah tidak lagi 
memiliki keraguan akan siapakah sosok Dajjal yang 

sesungguhnya. Dia akan dijadikan raja. Bala tentaranya akan 
jauh lebih unggul dari tentara manapun dalam hal jumlah dan 
kekuatan, namun Dajjal tidak lebih unggul dalam pencerahan 
ataupun keyakinan. 

Dengan simbol mata satunya atau "mata yang melihat 
segala", sebab dia adalah sosok cacat dengan satu mata. Dan 

untuk dialah Gerakan Zionis membangun. Kita telah melihat 
bagaimana tuduhan "Al-Mahdi adalah Dajjal" terus berlang
sung, sebagaimana yang ditampilkan dalam buku ini. Tuduhan

tuduhan semacam ini hanya membuktikan bahwa kita telah 
memahami elemen dasar mengenai siapakah Dajjal yang 
sesungguhnya. Menurut Anda, mengapa dia disebut Almasih 

Al-Dajjal atau Mesiah Penipu? Mengapa dia disebutAnti-Kristus? 

Imam Al-Mahdi yang sesungguhnnya tidak akan pernah 

menyatakan dirinya Mesiah ataupun Kristus. Karenanya, jika 
kita semua mempercayai semua tuduhan-tuduhan itu, 

bagaimana mungkin kita akan bisa melawan Dajjal sendiri? 

Apabila kita mengikuti jalan keyakinan yang moderat, 
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mempelajari segala pertanda, dan mmpersiapkan diri kita 
secara mental, fisik, dan spiritual, maka Insya Allah kita akan 

mampu mengenali Dajjal dengan sangat jelas. 

Gambar ini bukanlah Yesus. Ada penyusup yang telah 
menipu umat Kristiani. Ini adalah penyembahan berhala 

Lukisan Yesus yang dimanipulasi 

terhadap matahari. Mengapa menurut Anda selalu ada matahari 
di belakang Yesus? Mengapa dia disebut mesias palsu? Misi 

Yesus 'palsu' ini adalah mengenakan kedok Mesiah Sejati. 
Mesiah sejati adalah putra Maryam yaitu Nabi lsa (as) atau 
Yesus. Ketika Allah mengirimkan Yesus, Dia (Swt) 

mengirimnya sebagai Mesiah sejati dengan misi untuk 
mengatur dunia dari Yerusalem, dari tanah suci Israel. Dan 
karena Dajjal-dengan segala keajaiban dan kekuatan 
istimewanya-akan mengenakan kedok Yesus, menurut Anda 

dari manakah Dajjal akan mengatur dunia? Tahtanya telah 
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dipersiapkan bukan di tempat-tempat manapun di dunia, 
melainkan di Israel. Dan dia akan disambut oleh semua 
pemimpin dunia dan penguasa yang bejat untuk memimpin one 
world government (satu pemerintahan sedunia). Akan terdapat 

banyak pengakuan-pengakuan mengenai Mahdi palsu, namun 
tak satupun dari mereka mengaku Dajjal. Janganlah katakan 
bahwa kami tidak memperingatkan Anda sekalian mengenai 
orang-orang yang telah kalian hormati dan kalian anggapa 
sebagai guru. Apakah kalian Muslim, Kristen, ataupun Yahudi, 

hanya pengikut keyakinan yang moderat dan bijaksanalah yang 
akan (berada dalam medan pertempuran) melawan Dajjal. 

Perhatikanlah apa yang dipropagandakan oleh seorang Rabi 
Yahudi yang menolak mendukung Zionis di bawah ini, 

Pada saat penarikan senjata yang cepat dan damai 

dari negara Israel dilakukan, maka kami baru akan 

mengatakan itulah perdamaian. Kami punya semua 

rabi yang akan bersaksi tentang bagaimana hidup di 

kota lama Yerusalem, sebelum tahun 1948. Dia (rabi 

itu) akan mengatakan kepada kalian semua 

bagaimana sistem kami hidup berdampingan dalam 

damai dengan tetangga-tetangga kami di tanah Arab. 

Bagaimana mereka (Zionis) mempermainkan kita 

semua, bagaimana mereka menggunakan senjata 

untuk memastikan perang tetap berlangsung, 

sehingga anak-anak dan bayi menjadi korban demin 

melindungi kata mereka. Bagaimana mereka akan 

melindungi, jika merekalah musuh kami? Semua ini 

bukan konflik negara Y ahudi sesungguhnya, namun 

semua ini adalah Zionis! 1 

1 Pidato ini dapat disaksikan pada Video yang disertakan dalam buku ini. 
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Pidato seorang rabi Yahudi itu sudah cukup menjadi bukti 

bahwa di antara oarng-orang Yahudi itu tidak semanya adalah 
bejat. Kita bisa temukan orang-orang Yahudi yang mau 

menyuarakan ten tang perdamaian dan mempertanyakan upaya 

yan dilakukan oleh Amerika dan Israel terhadap berbagai 
bangs a di dunia terutama Pales tina Lihat saja bagaimana Norman 

Fielkenstein berani mempertanyakan dan menyerukan agresi 
Israel ke Pales tina pada 2009. Lantaran hal yang dlakukannya 
itu, Norman Filkenstein- seorang Yahudi Askenazi- kini 

dilarang tampil di berbagai acara televisi yang di kuasai Yahudi. 
Dia pun dilarang menginjakkan kakinya di tanah Israel. Kalau 
dia mau tampil, hanyalah di stasiun televisi Aljazeera. 

Pecah belah dan kuasai adalah ciri khas permainan Zionis 
untuk membuat kita saling berperang satu sama lain. Semua 

itu dilakukan sebagai bagian persiapan untuk Kedatangan Dajjal 
si Anti-Kristus. Dengan dernikian, semua kelompok ekstrimis 
bermain dalam permainan Zionis ini. Begitu pula yang terjadi 
dengan aliran-aliran muslim. 

John F. Kennedy pernah berpidato, 

Di seluruh dunia kita dihadapkan pada konspirasi 

monolitis dan kejam, yang bersandar terutama pada 

kedengkian demi memperluas cakupan pengaruhnya. 

Ini adalah sistem pengerahan manusia dan sumber 

daya materi besar-besaran untuk membangun mesin 

yang sangat kuat dan efisien yang menggabungkan 

operasi militer, intelijen, ekonomi, sains, dan politik. 

Persiapan pembangunan mesin itu sangat tertutup, 

dan tidak diketahui publik. Kesalahan-kesalahan 

yang muncul terkubur, tidak muncul ke permukaan. 

Siapapun yang mencoba lari, akan dibungkam, dan 

bukannya diberi penghargaan. 
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Kennedy tahu betul tentang permainan kekuasaan ini. 

Perhatiakan saja apa yang dikatakannya. Dan karena dia 
mengetahui tentang rahasia itu dan dia tidak menyetujuinya, 
nyawanya pun habis. 

Kelompok Illuminati telah bersiap-siap di bawah agenda 

setan untuk Dajjal. Pada bagian atas piramid mereka dapat kita 
temukan gerakan Zionis. Mereka telah menyatakan 
kesepakatan dan bersama-sama merupakan pihak yang 

bertanggung jawab atas segala masalah yang kita hadapi 
sekarang ini, mulai dari masalah kecil hingga masalah-masalah 
besar. Kurang dari satu persen penduduk dunia menguasai 

kesejahteraan mayoritas penduduk. Dan bukanlah suatu 
kebetulan, bahwa sejumlah kurang dari satu persen penduduk 
dunia tersebut mengikuti agenda Zionis untuk memberikan 

kontribusi bagi Dajjal dan tahta Yerusalem. Mereka telah 
menciptakan bank sentral Amerika, dan bertanggungjawab atas 
berjalannya sistem perbankan yang mendasarkan kepada bunga. 

Syeikh Hanmzah Yusuf berpidato, 

Semua bankir, Bank Amerika, City Core, Chase 

Manhattan, Bank Dunia, semuanya berada di barisan 

depan. Mereka diberi pedang oleh malaikat mereka 

yang mengatakan mengenai perang emas (peristiwa 

9 I 11). Berapa lama mereka akan bertahan? 

Tenggorokan mereka akan tersedak sendiri. Mereka 

semua akan kembali menjadi debu. Sebab (kerusakan 

dan kehancuran) adalah wujud realitas atas tindakan 

mereka. 

New World Order mendirikan penguasaan global dari Israel. 

Di Israel telah dibangun salah satu gudang senjata nuklir terkuat 
di dunia. Dan kejadian itu berkorelasi dengan hadis-hadis Nabi 
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Muhammad (saw). Satu hadis yang terkenal mengajarkan kita 
bahwa istilah "kafir" (yang berarti mereka yang tidak percaya) 

dapat dijumpai pada kening Dajjal. Tahukah Anda bahwa ada 

satu brigade tentara elit baru eli Israel, yang diberi nama dari 
salah satu singkatan yang paling mengguncangkan? Brigade itu 
bernama "Kfir Brigade" atau brigade kafir. 

The Kfir Brigade 

The Kfir Brigade diketahui dibentuk sebagai 900th 

Brigade atau Brigade ke-900. Brigade ini adalah 

salah satu brigade korps infantri yang terpenting di 

Departemen Pertahanan Israel. Brigade ini berada 

di bawah kekuasaan Divisi 162 ataun disebut Utzvat 

Haplada. Mereka dipimpin oleh kolonel Eyal Nosovski. 

Walaupun brigade ini dibawahi oleh Divisi 162, 

namun setiap aktif bergerak mendekati wilayah re

gional West Bank Division. 
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SEMUA pembahasan ini disusun dan disampaikan semata

mata dengan tujuan agar kita semua dapat membebaskan diri 
dari ikatan fisik, mental, dan spiritual yang telah menjerat 

selama ini. Kami mengharapkan kita semua- dengan pikiran 
baru yang telah "bebas"-dapat membuat penilain kembali 
atas apa yang telah dipelajari dari semua ini. Apakah Anda telah 

terjatuh ke dalam tipu 
muslihat besar-besaran di 

dunia ini? Apakah Anda 
telah terjatuh ke dalam 
penipuan new age (zaman 

baru)? 

Cob a perhatikan 
pengakuan Leo Zagami 

kepada seorang Reporter, Leo Zagami terlihat bersama rekannya 

"Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa 

Zecharia Sitchen adalah anggota Illuminati?" Tanya 

Reporter. 

"Tentu saja. Zecharia Sitchen bertemu dengan 

Corrado Balduci, orang Yahudi. Corrado Balduci 

bukan hanya juru bicara resmi mengenai UFO di 
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Nevada. Dia adalah ahli 

terminologi. Dialah pengusir 

setan. Crowley-lah yang 

mengatakan bahwa kita 

menyebut yang disembah 

sebagai "dewa", kemudian 

kita menyebutnya dengan 

kata "para malaikat", dan 

lima puluh tahun yang akan 

datang kita akan menye

butnya dengan nama lain. "2 

Apakah kita telah dipecah belah dan dikuasai? Apakah kita 
telah terjebak ke dalam ilusi New World Order (Tatanan Dunia 
Baru)? Dan sebagai imbalannya, apakah kita telah memeluk 
pandangan dan gaya hidup kelompok ekstrimis? Ataukah 
sebaliknya, kita telah mempersiapkan perubahan positif 
dengan mengikuti garis keyakinan moderat dan toleran 

sebagaimana diamanatkan oleh ajaran-ajaran para Nabi kita? 
Kita bisa melihat, persekongkolan global ini dengan teliti telah 
dibangun untuk membutakan kita semua dari kebenaran. Yaitu, 

kebenaran yang menyatakan bahwa kita semua memiliki satu 
Tuhan, dan kita mengikuti ajaran semua Nabi yang telah 
diutusnya. Jika kita telah mengikuti ajaran-ajaran para Nabi 
kita, maka kita akan memahami mengapa sistem itu 

dikem bangkan. 

Apakah menurut kalian, mereka yang disebut sebagai 
pemimpin Muslim di Palestina telah melaksanakan kewajiban 

mereka untuk pencapaian kebebasan di sana? Apakah jutaan 

z. Wawancara ini dapat Anda saksikan di dalam Video yang disertakan buku ini. 
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dolar uang minyak yang mereka habiskan telah digunakan 

untuk menyebarkan kebajikan di muka bumi? Apakah menurut 

Anda Vatikan tidak mampu memerangi penyakit dan kelaparan 

di Afrika? 

Jawabannya Pemimpin Palestina dan Vatikan, keduanya 

mampu untuk melakukannya, namun hati mereka telah rusak. 

jangan salah memahami, kelompok Illuminati bukanlah 

penganut ateisme. Mereka bekerja di bawah sebuah agenda 

untuk mewujudkan nubuat mengenai Mesiah atau juru selamat 

yang mereka nantikan. Dan mereka membanggakan diri 

mereka karena telah melayani setan, "para malaikat sesat", 

dan perwakilannya di muka bumi yaitu Dajjal atau Anti-Kristus. 

Coba kita perhatikan wawancara dengan Roger Morneau, 

Jadi, kita tengah berada dalam perang, Kebenaran 

rnelawan Kejahatan. Seseorang berkata, "Karni 

kebetulan berada di pihak Kejahatan, namun tidak 

seburuk itu". Dia bilang, "Aku rnernperhatikan bisnis 

ini, di antara kekuatan baik dan jahat, yang satu 

percaya kepada Tuhan, dan yang satu lagi percaya 

kepada Lucifer". Ini seperti politik. 3 

Setiap agama besar di muka bumi ini, mengajarkan kepada 

penganutnya bahwa musuh terbesar adalah setan yang pemah 

sebelumnya menempati surga lalu rnenolak peintah Tuhan 

untuk sujud kepada Adam, lalu Tuhan pun mengusimya. Mereka 

pun berjanji akan menggoda Adam dan Hawa serta 

keturunannya. Di dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang mulia 

dikatakan, 

3 Wawancara i.ni dapat Anda saksikan di dalam Video yang disertakan buku ini. 
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Dan sesungguhnya setan telah membuktikan kepada mereka 

bahwa pikirannya adalah benar, dan mereka semua 

mengikutinya, namun tidak bagi golongan yang mempercayai 

kebenaran. Dan dia (setan) tidak memiliki kekuasaan atas 

mereka (yang mempercayai kebenaran) ini" (OS. 34 : 20-21). 

Kita meletakkan kepercayaan penuh kepada ayat suci itu. 
Ayat itu tidak membuat kita ragu untuk meletakkan eli mana 
posisi kita yang sebenarnya, apakah kita mempercayai 
kebenaran yang diturunkan Allah (Swt) atau rayuan dan 

jebakan setan. 

Yang patut kita waspadai bukanlah ajakan Kitab Suci, namu 

letakkanlah keraguan itu pada ucapan atau kata-kata yang 
terlontar dari mulut para pemimpin dunia. Apakah kita masih 
bisa mempercayai apa sih maksud sebenarnya dari ucapan 

George W Bush ini? 

Semua bangsa di semua wilayah dunia sekarang 

memiliki pilihan, apakah kalian akan berada di pihak 

kami, ataukah di pihak teroris. 

Siapakah pihak kami yang dimaksudkan itu? Kelompok 

pecinta perdamaiankah, atau kelompok llluminati? Sekarang 
kita mencuriginya bukan? 

Perhatikan kembali wawancara dengan Roger Morneau, dan 

temukan benang merahnya, 

Dia katakan kepadaku, "Lihatlah, kami memuja 

rob, kami mernuja Lucifer dan sernua rnalaikat

malaikatnya". Malaikat-rnalaikat mereka ini 

rnaksudnya seperti para rnalaikat tarnpan dan cantik 

yang berada surga. Dan bagi orang-orang ini, rnereka 
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menjual jiwa mereka untuk meyakini bahwa "Yesus" 

tidak akan kembali ke bumi dengan segala kekuatan 

dan kebesarannya. 

Dasar-dasar untuk terjadinya Perang Besar Akhir Zaman 
sudah berada dalam genggaman. Semua pertanda telah terjadi, 

semua nubuat telah digenapkan. Biarlah semua orang 
mengetahui, bahwa sementara para pemimpin boneka secara 

pasif mengamati kejahatan yang tengah terjadi di dunia, garis 
darah Nabi tengah mempersiapkan kedatangannya. Mereka 

memimpin perlawanan terhadap proyek Zionis-Dajjal. Mereka 
telah membangun pasukan ten tara Al-Mahdi, yang mengancam 
keberadaan negara Zionis Israel. lnilah sebuah pertanda bagi 

mereka yang menyadari adanya pertanda-pertanda. Pada tahun 
2008, pemimpin Hizbullah yaitu Sayyid Hasan Nasrullah 
berpidato di Israel, 

Wahai Zionis, wahai pembunuh, wahai pemerkosa. 

Demi Allah, aku bersumpah, dalam perang yang akan 

datang, kami akan menghadapi kalian dengan cara 

yang tidak pernah kalian saksikan sepanjang 

keberadaan kalian. 

Kedatangan Imam Mahdi sudah dekat. Beliau akan 

memulai jalan keadilannya, jalan yang hanya diselesaikan oleh 
seseorang terpilih. Dunia akan dikuasainya, Islam yang 
diajarkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun lalu-yang setelah 
itu dikoyak, diadu domba, dan dilemahkan- akan ditegakkannya. 

Muhammad Rasulullah (saw) bersabda, 

Ketika musuh Tuhan (Dajjal) memandangnya, dia 

akan meleleh seperti garam di dalam air (Sahih 

Muslim). 
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Dalam hadis lainnya, Nabi yang sangat mencintai dan 

sangat mengiinginkan kemenangan bagi umatnya, bersabda, 

Putra Maryam (Nabi Isa) akan turun ke hadapan 

kalian semua sebagai seorang Raja yang adil (Nabi 

Muhammad, Sahih Muslim dan Bukhari). 

Kemudian Nabi Isa (as) akan datang kepada orang

orang yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. 

Kemudian dia akan menyapu (sisa-sisa penderitaan 

dari) wajah mereka dan mengabarkan kepada mereka 

derajat mereka di surga (Ibnu Majah). 

Imam Mahdi akan menjadi orang yang memperkenalkan 
Nabi lsa (as) sebagai Mesiah sejati. Secara bersama-sama, 

mereka berdua akan bergabung dalam satu kekuatan, dan pada 
saat yang paling tepat, mereka akan mengarahkan pertempuran 

menghadapi Dajjal dan membuka kedoknya sebagai Anti
Kristus. Pada akhirnya Dajjal akan melihat kebenaran bahwa 
hanya ada Tuhan Maha Esa yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 
Yaitu, Tuhan yang pernah mengutus Nabi Adam (as), Nabi 

Musa putra Imran (as) yang disebut Kalamullah (yang dapat 
berbicara langsung kepada Allah). Allah juga yang mengutus 
Nabi Isa putra Maryam (as) yang diberi gelar Ruhullah (Yang 
dapat menghidupkan orang mati atas kebesaran Allah), dan 

yang mengutus serta memberikan Kitab Suci Al-Qur'an Al
Karim kepada Muhammad Rasulullah (saw) yang memiliki 
gelar Habibullah (Kekasih Allah). 
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Lebih baik menyalakan lilin kecil 

daripada mengutuki kegelapan 

-Peribahasa Cina 

SESUNGGUHNYA dunia yang kita diami telah dipersiapkan 
pertempuran an tara kebenaran melawa kebatilan, tanpa pernah 

kita sadari, bahkan membayangkannya saja kita tidak. Kami 
tidak tahu apakah j.R.R Tolkien-penulis buku The Lord of 

The Rings- sengaja atau tidak menuliskannya. Namun, 
keakuratan yang ada dalam film itu-mengenai petempuran 
kebenaran versus kebatilan-hampir seperti yang bisa kami 
bayangkan. Sekali lagi di dunia nyata ini, para aktor 

pertempuran sudah ada, skenarionya pun sudah disusun sejak 
lama, sistemnya sudah berjalan rapi walaupun bel urn rampung, 
dan kalian-umat manusia-mau tidak mau akan terlibat di 

dalamnya. 

Untuk memahami pertempuran terakhir, kita harus 
memahami bahwa, 

Kedamaian sejati tidak hanya sekedar situasi 

tanpa ada ketegangan, tetapi lebih kepada kehadiran 

Keadilan. (Martin Luther King). 

Untuk memahami spiritualitas, energi dan cakra, 

kita harus memahami bahwa kita bukanlah mahluk 

manusia dalam perjalanan spiritual. Kita adalah 

mahluk spiritual dalam peijalanan mahluk manusia. 

(Stephen Covey). 
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Jika kita tengah berada dalam kekhawatiran atau 

ketakutan mengenai apa yang akan disuguhkan oleh 

masa depan kepada kita, maka kita harus memahami 

bahwa rahasia kesehatan, baik pikiran maupun 

tubuh, bukanlah dicapai dengan berkabung atas 

kejadian masa lalu, mencemaskan masa depan, dan 

mengantisipasi permasalahan, tetapi dengan hidup 

di masa kini secara bijaksana dan bersungguh

sungguh. (Sidarta Buddha Gautama). 

Kami berharap bahwa para penganut faham ateis sejati 
dapat menemukannya di dalam diri mereka sendiri untuk 

mempertimbangkan kesimpulan dari apa yang telah mereka 
buat setelah menerima apa yang kami persembahkan ini, dan 
berupaya untuk secara sungguh-sungguh menemukan Allah. 
Kami berharap bahwa mereka yang percaya terhadap Annunaki, 
UFO, dan manusia reptil, diuntungkan oleh seri ini setelah 
mengetahui kebenaran mengenai "para dewa". Kami berharap 

para pemeluk agama Hindu, Buddha, pengikut Rastafarian, dan 
yang lainnya tetap berpegang kepada ajaran-ajaran mereka yang 
indah, tetapi juga mulai belajar untuk berpaling dari pemujaan 
berhala, dan beralih kepada kepada Tuhan yang Esa, Sang 

Pencipta. Kami juga percaya bahwa pemeluk Yahudi yang 
sesungguhnya akan mempelajari Taurat yang asli, dan 
menghormati ajaran-ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi 
Musa (as), sebagai jawaban untuk menghadapi Zionisme. Kami 
percaya bahwa pemeluk Kristen akan menyelidiki kebenaran 

mengenai kisah Yesus untuk memahami pijakan kita yang 
sama, yang tak terbantahkan. 

Perbedaan antara kita tidak lebih tipis dari garis ini. Kami 
percaya bahwa umat Muslim yang sesungguhnya akan 
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menyelidiki pembunuhan kepada Keluarga Suci Muhammad 
Rasulullah (saw) sebagai bentuk penghargaan dan cinta kepada 

Nabinya, namun juga menemukan dalam hati mereka peran 
monumental yang elimainkan oleh Abu Bakar yang jujur, Umar 

bin Khatab si Pemberani, kekuatan dan kebijaksanaan Ali bin 
Abi Thalib si Gudang Ilmu, dan penghargaan serta ajaran-ajaran 
Keluarga Suci Nabi (saw). 

Inilah yang diharapkan oleh Muhammad Rasulullah (saw). 
Dan ketika penghargaan kita mencakup penghargaan terhadap 
para pemimpin ini, maka dengan demikian kita adalah umat 

Islam yang sesungguhnya. 

Kami tidak pernah menyatakan bahwa kelompok manapun, 

agama apapun, atau aliran apapun adalah sesat, atau penghuni 
neraka, sebab itu adalah pernyataan yang tidak berhak 
disampaikan oleh seorang manusia eli muka bumi ini. Kami 
hanyalah menyalakan api cahaya mengenai topik yang akan 
memainkan peranan krusial menuju Kedatangan Akhir. Sebab 
ada perbedaan antara menanti "Kedatangan" dan 

mengupayakan "Kedatangan" itu. Kami sangat bangga karena 
telah menyalakan begitu banyak lilin di seluruh dunia. 

Kita hidup di zaman yang aneh, zaman eli mana kita diberi 
sebutan-sebutan dan dilecehkan karena membela Keluarga 
Nabi. Pertanyaannya adalah bukan hanya apakah, bila, 
bagaimana, oleh siapa a tau kapankah keturunan Nabi elibunuh, 

tetapi semua pertanyaan itu menciptakan celah yang masih 
tetap menganga hingga saat ini. Saya akan memulai bagian ini 
dengan pertama-tama mengucapkan terirna kasih atas semua 

komentar positif yang saya terima, dan mereka yang 
menekankan kesatuan dan penghargaan atas sesama. Dan bagi 
mereka yang kemudian menyampaikan penyebutan-
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penyebutan dan hinaan sektarian, marilah kita periksa apa yang 
telah dikatakan oleh mereka ini, agar kita memahami apa yang 
harus dilakukan di antara kita semua. 

Itu semua belum termasuk ancaman pembunuhan yang 
dikirim melalui email. Tahukah Anda, membuktikan apakah 

semua ini? Semua komentar-komentar ini membuktikan bahwa 
semua yang telah terjebak ke dalam penyerangan sekatarian 
seperti itu belumlah memahami pesan agamanya. 

Anda semua tahu bahwa kami tidak mewakili sekte Islam 

tertentu, kami hanyalah menjadi apa yang diperintahkan Al
Qur'an, yaitu seorang muslim! Dan sampai siapa pun dapat 
membuktikan bahwa Al-Qur'an memerintahkan kita untuk 

bergabung dalam aliran tertentu, maka sebutan-sebutan yang 
diberikan oleh man usia tidak akan pemah bisa dibenarkan. Kita 
sendiri mengetahui, bahwa kebanyakan dari kita tidak 
mengerti bahwa "Islam", dalam struktur bahasa Arab adalah 
sebuah hal, atau dalam struktur bahasa Inggris adalah adverbia 
(kata keterangan). Intinya, Islam bukanlah sebuah kata benda. 

Islam adalah gambaran terhadap cara hid up dan ketetapan hati. 

Islam adalah mengenai apa yang kita lakukan, dan apa yang 
kita percayai dalam hati. Islam bukan mengenai sebutan atau 
nama yang diberikan orang lain kepada kita, dari luar. Ingatlah 
semua itu sebelum kita memberikan sebutan kepada penganut 
Kristen, Yahudi, Buddha, Rastafarian, Syi'ah, Sufi, Sunni, dan 

lain sebagainya. 

Sejak kapan membela Keluarga Nabi menjadikan kita anti
Sunni? Sejak kapan membela sahabat Nabi menjadikan kita 

ant i Syi'ah? Sebagaimana halnya Kristen, Yudaisme, dan 
kebanyakan agama, sebutan-sebutan ini adalah pembeda yang 

diciptakan oleh manusia untuk memecah belah kita semua. 
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Ini adalah fitnah, dan hanya sikap hormat yang wajar dan upaya 
penyatuanlah yang dapat mengatasi luka yang tak 

tersembuhkan dan menganga itu. Inilah ujian bagi kita sebagai 
Muslim sejati. Lebih mudah bersatu menentang pihak lain, 

namun mampukah kita bersatu di antara kaum kita sendiri? 
Untuk menemukan kebenaran, seseorang harus menghilangkan 

segala bias dari hatinya, dan dengan sungguh-sungguh mencari 
kebenaran itu, terlepas dari segala macam sebutan yang 
diciptakan oleh manusia. Dapatkah kita memahami bahwa 
Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita untuk bersatu 

sebagai satu umat? Allah dan Rasul-Nya mengetahui apa yang 
akan terj adi. 

Dapatkah kita membaktikan hidup kita untuk menjalankan 
perintah itu? Dapatkan kita saling menghormati dengan sesama 

dan mengatasi segala perbedaan, untuk menjadi satu umat? 
Inilah ujian untuk kita semua! Kita bisa lulus atau gagal dalam 
ujian ini. Lulus tidak berarti bahwa pihak lain salah, atau kita 
lantas menjadi aliran yang paling benar. Namun lulus adalah 
berhasil mengatasi perbedaan dan bersatu dalam persamaan. 

Saya telah mempelajari semua agama dengan seksama. Saya 
telah mempelajari pemikiran Sunni di sekolah pemikiran 
Sunni, dan memperoleh penghargaan yang sangat besar. Saya 

juga mempelajari pernikiran Syi'ah di sekolah pemikiran Syi'ah, 
dan memperoleh penghargaan yang sangat besar pula. Saya 
duduk, tertawa, berbicara dan berinterkasi dengan begitu 
banyak orang baik dari segala agama dan aliran kepercayaan. 

Jika kita bersungguh-sungguh, tahukan kita apa yang akan 
kita temukan? Kita akan menemukan sebuah pijakan sama yang 
tak bisa disangkal. Konflik Sunni-Syi'ah dapat diselesaikan 
hanya jika masing-masing aliran sungguh-sungguh 
mempelajari, berinterkasi dan saling memahami satu sama 
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lain. Tahukah Anda apa yang telah kami temukan mengenai 
perpecahan antara Sunni-Syi'ah? Setelah kesepakatan bersama 
diambil, dan semua pertentangan aliran terselesaikan, masing
masing aliran melakukan shalat lima waktu, berpuasa pada 

bulan Ramadhan, berzakat setiap tahun, dan melaksanakan 
ibadah haji. Kedua aliran ini menyakini bahwa tiada Tuhan 
selain Allah, dan Nabi Muhammad (saw) adalah untusan-Nya 
yang terakhir. Bukankah semua itu adalah lima rukun Islam? 

Jika demikian, lantas apakah kita berhak menyebut aliran lain 
adalah kafir atau penghuni neraka? Marilah kita menetapkan 

tujuan untuk berteman dengan mereka yang berbeda aliran dan 
berbeda agama. Sehingga dengan cara seperti itulah perbedaan 
akan dapat diatasi, dan kita hidup di atas pijakan yang sama. 

Seorang ternan dekatku yang bernama Moez Massoud yang 

juga adalah Dosen dan Pembawa Acara TV Internasional, 
berkata, 

Aku akan mulai dengan mengatakan bahwa aku 

berdiri tepat di sebelah Anda untuk mengajakmu 

memotong embel-embel pembukaan. Sebab aku ingin 

berbicara dari hati dan bukan karena posisi yang 

diberikan oleh dunia yang fana ini kepadaku. Aku 

ingin membaca sebuah ayat dari Al Qur'an. Dalam 

pencarian pribadi, aku ingin membacakan ayat 

selama sekitar dua tau tiga menit jika Anda tidak 

berkeberatan. Bagi Anda yang percaya kepada kitab 

suci Al-Qur'an, maka Anda akan mendengarkan 

untuk mengetahui apa yang diseukan Allah Sang 

Pencipta kepada kita. Dan bagi Anda yang tidak 

mempercayai Al-Qur'an, janganlah tersinggung. Aku 

tidak hendak melindungi Anda. Dengarkan saja 
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dengan cara yang Anda kehendaki, "Hai manusia! 

Telah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan 

perempuan, dan menjadikanmu dalam kelompok 

masyarakat dan suku-suku agar kalian saling 

mengenal. Itulah yang paling berharga untuk kalian. 

Tuhan adalah yang paling mengetahui. Tuhan 

mengetahui segalanya dan menyadari Segalanya." 

Terjemahan sederhana dari ayat ini mungkin terdengar 
kasar, sebab agak susah menginterpretasikan sebuah kebenaran 
pokok ke dalam bahasa lain. Seperti ini, "Wahai orang-orang, 
wahai kemanusiaan, wahai umat manusia, Kamilah dan inilah 

kerajaan yang berkuasa. Kata "Kami" di sini bukan bermakna 
jamak. Kami di sini adalah Tuhan. Kami ciptakan kalian dari 

sepasang laki-laki dan perempuan, dan kami tempatkan kalian 
di antara masyarakat dan suku-suku untuk saling mengenal 
satu sama lain". 

Menurut kami, dalam konteks ini, Allah telah menyam

paikan kebenaran, keindahan dan keadilan, kebaikan yanr 
berdaulat. Menurut kami, semua orang di sini--dengan satu 
dan lain cara-percaya bahwa ada kebenaran dalam hal ini. 

Sebab Anda tidak akan berada di sini jika dalam hal ini tidak 
ada kebenaran. Ada sebuah keindahan dalam pesan ini, dan 
juga kebaikan. Sebab dengan satu dan lain hal, semua orang 

yang ada di sini memiliki kebaikan dan keadilan. Hal yang 
membedakan di antara kita adalah bagaimana kita memaknai 
secara berurutan keadilan, kebenaran, keindahan, dan kebaikan 

itu. Biarkan kami mengatakan dengan nama Allah bahwa 
semua itu adalah semantic atau perbedaan. Itu hanyalah 
sekadar masalah semantik. Jika kita duduk bersama dan 
berbicara, maka kita akan saling memahami. 
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SemogaAllah memberkati. Mungkin suatu hal busuk dapat 
membawa keuntungan. Menurutku ada banyak keuntungan 
yang telah didapatkan dari ini, dan aku sangat bahagia hidup 
eli dunia ini, eli masa kini untuk memperoleh pengalaman ta'aruf 

kemanusiaan, karena mengenal satu sama lain dan mengenali 
pijakan yang sama di antara kita. Kita semua memiliki 
penyebut yang sama. Pembilanglah yang membedakan kita. 
Begitulah jika diibaratkan dengan matematika. 

Di mata kami, sesama muslim adalah bersaudara dalam 
Islam, dan non-muslim adalah saudara kita dalam 
kemanusiaan. Perlakukanlah sesama dengan rasa kesopanan 
dan penghormatan. Pahamilah bahwa ekstrimisme di pihak 
manapun- dan dalam agama apa pun-adalah keliru. 
Muhammad Rasulullah (saw) berkata, 

Lakukanlah kebaikan dengan sebenar-benarnya , 

sungguh-sungguh dan moderat (tidak berlebih

lebihan). Selalu lakukanlah segala tindakan dengan 

sewajarnya dan biasa, niscaya tujuanmu (surga) akan 

tercapai (Sahih Bukhari) 

Apakah kita adalah contoh Muslim yang sewajarnya? 

Dan janganlah menjadi seperti mereka yang telah 

memecah-belah dan membeda-bedakan sementara 

segala bukti nyata telah tersaji untuk mereka. Bagi 

mereka siksaan yang paling hebat yang akan diterima. 

Sesungguhnya, mereka yang memecah belah agama 

dan membaginya ke dalam aliran-aliran, kau 

(Muhammad Rasulullah) sama sekali tidak memiliki 

urusan dengan mereka. Urusan mereka hanyalah 

dengan Allah yang akan memberitahu kepada mereka 
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apa yang telah mereka perbuat. 

Dan sesungguhnya kalian adalah satu umat, dan 

Aku adalah Tuhanmu dan Penilaimu, maka takutkah 

kepadaku. 

Hormatilah para sahabat Muhammad Rasulullah (saw), 

hormatilah Keluarga Sud atau para Imam penerus Nabi 
Muhammad (saw). 

"Pecah belah dan Kuasai" adalah SLOGAN mereka. 

Sudah terjebakkah kita? 

"Bersatu k>Jta teguh, bercera~ k>Jta ruli\.tuh. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
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KAMI berharap buku ini membawa penerangan dan 
memancarkan cahaya dari pelajaran dan informasi yang 
berharga. Kami berharap kita telah membangun pemahaman 
pada tingkat tertentu dan penghargaan antar-kebudayaan dan 
antar-agama. Kita semua dapat mempelajari untuk melihat 
segala hal, terlepas dari sekian perbedaan kita. Kita wajib 
mencari pijakan yang sama, yang merupakan tanggung jawab 
kita semua untuk membangunnya. 

Di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa kami-Noreaga dan 
Achernahr- bukanlah sarjana dan orang yang dianggap pantas 
untuk mewakili agama tertentu. Kami berdua hanyalah 
penyedia informasi dari keterangan-keterangan, film-film, dan 
berbagai wawancara yang terispirasi untuk melakukan 
perubahan positif. Kecuali ayat-ayat sud Al-Qur'an, apa-apa 
yang telah kami sampaikan melalui seri ini janganlah dianggap 
sebagai kebenaran mutlak. Namun, anggaplah sebagai sebuah 
persembahan yang didasarkan pada hasil penelitian secara 
seksama. 

Kami berharap semua yang telah mengikuti sajian kami 
inilah yang lebih lanjut membuat penelitian dan disajikan 
kembali kepada yang lainnya. Karni berharap apa yang kami 
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kerjakan mampu menginspirasi sebanyak-banyaknya orang 
untuk meraih kebenaran, keadilan, dan kebebasan di hadapan 
musuh sejati. 

Jika karni berdua mati setelah menyebarkan ini semua, dan 
mengungkap kebenaran sejati yang akan menyembuhkan 
penyakit dunia ini, maka semua adalah karena kehendak Allah, 
dan kesalahan semata-mata berasal dari karni berdua. Sungguh, 

ini adalah sebuah perjalanan yang hebat. Apa yang dimulai 
hanya sebagai sebuah gagasan semata, kini menjadi kenyataan. 

Karni ingin memulai dengan mengucapkan ribuan ungkapan 
terima kasih kepada orang yang telah menginspirasi kami. 
Tanpa mereka, semua ini mustahil dapat dipersembahkan. 

Terima kasih kepada Abdullah Hashem. Karni juga ingin 

mengucapkan terima kasih kepada freedom2ou karena telah 
menyatukan dan memandu kami dalam informasi ini sejak awal 
hingga akhir. Kami juga ingin berterima kasih kepada orang
orang istimewa yang telah membantu pembiayaan dan 

mendukung proyek kami. 

Terima kasih karni sampaikan juga kepada ternan-ternan 

yang memainkan peran yang paling mendukung, meskipun kita 
dipisah oleh lautan. Terima kasih kepada saudara Insha, Rabih, 
Cazachamucos, Sabir, Pimpbl420, Suster Dalal dan Suster 
Mona. Terima kasih kami sampaikan pula kepada para 

penerjemah yang telah membaktikan waktu berharga mereka 
untuk membantu penyebaran pesan ini. Juga semua pengguna 

internet yang telah mengunggah sajian ini di halaman web 
mereka. Tak lupa kepada semua penggemar dan pendukung yang 

menjadikan saian ini sebagai sesuatu yang tidak boleh 
diabaikan. Bersama-sama kita dapat meningkatkan kesadaran, 

bersama-sama kita dapat membangun untuk perubahan positif. 
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Ucapan Terima Kasih 

Persembahan ini hanyalah langkah pertama, kami berharap 

menjaeli inspirasi bagi setiap orang untuk mengatasi ketakutan, 

sehingga mereka dapat membangun dan membagikan sesuatu 

yang menguntungkan bagi kita semua. 

Marilah kita ciptakan media kita sendiri sehingga generasi 

baru memiliki sesuatu yang berharga sebagai bahan rujukan, 

ketimbang apa yang elipaksakan melalui televisi. Marilah kita 

terus menemukan dan belajar, sebab pengetahuan adalah 

kekuatan yang akan memandu kita menuju kedamaian diri. 

Terima kasih secara istimewa kami sampaikan kepada 

penggemar dari Meksiko, Kanada, Amerika, Inggris, Prancis, 

Sweelia, Jerman, Belanda, Spanyol, dan seluruh daratan Eropa. 

Terima kasih kami haturkan kepada mereka semua yang telah 

menyirnak persernbahan ini, yaitu mereka yang berasal dari 

Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan seluruh Timur 

Tengah, dan Afrika. Juga mereka dari Rusia, Pakistan, India, 

Cina, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, serta negara-negara lain 

eli Asia, termasuk Australia. 

Trima kasih atas berbagai tanggapan saudara kita dari 

Guatemala, Peru, Chili, Argentina, Brazil, Kolumbia, Venezuela, 

Ekuador, Bolivia, dan negara-negara lain di Amerika Selatan. 

Terirna kasih kepada setiap orang eli Irak, Palestina, Lebanon, 

Afrika, dan para pengungsi yang terpaksa rneninggalkan 

negerinya karena New World Order (Tatanan Dunia Baru). Kami 

bedua hanyalah aktivis, tetapi kalianlah orang-orang penting 

yang rnenjadi pelaku pembicaran kami. 

Terirna kasih juga untuk sernua yang telah memberikan 

kritik yang rnembangun. Kami berdoa untuk semua yang telah 

rnernbagikan apapun kepada karni, kecuali rnasukan-masukan 

yang mernbangun. Karni berharap karni rnenerima apa saja dari 
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mulai tudingan hingga kritikan berupa kampanye yang 

mendiskreditkan kami, yang berasal dari beberapa pihak yang 
tidak menyukai pesembahan karni ini memiliki penonton yang 
luas. Kami percaya, bahwa banyak orang yang sesungguhnya 

mengerti apa dengan semua ini, dan mereka akan mampu 
melihat, menembus, dam menyibak kebohongan, propaganda, 
dan serangan-serangan pribadi, dan menemukan pesan-pesan 
positif kami. 
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